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á«dÉ£jE’G á``«æjôëÑdG äÉ``bÓ©dG õjõ©J

á∏eÉc ø««æ«£°ù∏ØdG AÉ≤°TC’G ¥ƒ≤M ≈dEG óæà``°ùj ¿CG Öéj ΩÓ°ùdG :iQƒ``°ûdG

  »a Ö£dG »``°SQGO ΩÉªJEG ≈∏Y ≥aGƒJ zÜGƒædG äÉ``eóN{
!ßØëàJ záë°üdG{h ..øjôëÑdG »a zRÉ«àe’G{ êQÉîdG

 á`̀ °`̀UÉ`̀N  á``̀«``̀fhô``̀à``̀μ``̀dEG  á`̀ °`̀ ü`̀ æ`̀ e  ∫hCG
ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG »``̀ a á`̀ «`̀ Ñ`̀ £`̀ dG ó`̀ «`̀ YGƒ`̀ ª`̀ ∏`̀ d

 É«dÉ£jE’ á«ª°SQ IQÉjR CGó``Ñj ó¡©dG »dh
ø``«dhDƒ°ùªdG QÉ```Ñ`c É```¡dÓ`N »```≤`à`∏j

 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  π°Uh
 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH
 ≈`̀ dEG  AGQRƒ````̀ dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG
 á«ª°SQ IQÉjR »a ,á≤jó°üdG á«dÉ£jE’G ájQƒ¡ªédG
 áeƒμëdG  »`̀a  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc  É¡dÓN  »≤à∏j
 »àdG  ,á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ¢VGô©à°S’  á«dÉ£jE’G
 ≈∏Y  Égõjõ©J  πÑ°Sh  ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ™ªéJ

.Ió©°UC’G πc
 QÉ£e ≈dEG ¬dƒ°Uh iód √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG »a ¿Éch
 ,ø««dÉ£jE’G  ø«dhDƒ°ùªdG  øe  OóY  »dhódG  ƒæ«ÑeÉ°ûJ

.√ƒª°ùd ≥aGôªdG »ª°SôdG óaƒdGh

 √ƒª°S IQÉjR ¿CG  ócCG  ób  ó¡©dG  »dh ¿GƒjO ¿Éch
 á«æjôëÑdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  √ó¡°ûJ  É`̀e  QÉ```̀WEG  »`̀a  »`̀JCÉ`̀ J
 á∏°UGƒeh  ,ó©°üdG  π`̀c  ≈∏Y  Qƒ`̀£`̀J  ø`̀e  á`̀«`̀dÉ`̀£`̀jE’G

.ácôà°ûªdG äÉ©∏£àdG »Ñ∏j ÉªH É¡à«ªæàd
 QÉÑc IQÉjõdG ∫ÓN √ƒª°S »≤à∏j ¿CG Qô≤ªdG øeh
 πÑ°S  åëÑd  ;á«dÉ£jE’G  áeƒμëdG  »a  ø«dhDƒ°ùªdG
 ájQƒ¡ªédGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  äÉbÓ©dG  õjõ©J
 ä’É`̀é`̀e ƒ`̀ë`̀f É`̀¡`̀H ™``aó``dGh ,á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG á`̀«`̀dÉ`̀£`̀jE’G
 øjó∏ÑdG  ídÉ°üd  QÉ`̀gOR’Gh  AÉªædG  ≥≤ëj  ÉªH  ™°ShCG

.ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh
(3¢U iôNCG Qƒ°U)

 óMƒe  »HôY  ∞bƒe  IQƒ∏H  á«ªgCG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ócCG
 ,á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  »a  á«dhódG  á«Yô°ûdG  äGQGôb  ≥«Ñ£àd
 øe ï°SGôdGh âHÉãdG  øjôëÑdG áμ∏ªe ∞bƒe ¢ù∏éªdG G kócDƒe
 π°UƒàdG ≈dEG áaOÉ¡dG Oƒ¡édG πμd É¡ªYOh á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG
 πc  IOÉ©à°SG  ≈dEG  …ODƒj  ,á«°†≤dG  √ò¡d  πeÉ°Th ∫OÉY  πM ≈dEG
 »a áàÑãªdG ,≥«≤°ûdG »æ«£°ù∏ØdG Ö©°û∏d áYhô°ûªdG ¥ƒ≤ëdG

.á∏°üdG äGP IóëàªdG ºeC’G äGQGôb
 á«°†≤dG  ¿CG  ¢``̀ù``̀eCG  ¬`̀à`̀°`̀ù`̀∏`̀L  »``̀a  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ó```̀cCG  É`̀ª`̀c
 ¿CGh  ,»``Hô``Y  π``c  ô`̀«`̀ª`̀°`̀Vh  ¿Gó```̀Lh  »``a  »``g  á«æ«£°ù∏ØdG
 óæà°ùj  ¿CG  Öéj  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  ΩÓ°ùdG  øY  åjóëdG
 ,∫ÓàM’G  AÉ¡fEGh  á∏eÉc  ø««æ«£°ù∏ØdG  AÉ≤°TC’G  ¥ƒ≤M  ≈`̀dEG
 ΩÉY ƒ«fƒj øe ™HGôdG OhóM ≈∏Y á«æ«£°ù∏ØdG ádhódG áeÉbEGh
 ø«àdhódG  πM CGóÑe ≥ah ,á«bô°ûdG  ¢Só≤dG  É¡àª°UÉYh 1967
 á«Yô°ûdG  äGQGô`̀bh  ,á«Hô©dG  ΩÓ°ùdG  IQOÉÑe  ≈`̀dEG  G kOÉæà°SGh

.á∏°üdG äGP á«dhódG
 ≈dEG  áaOÉ¡dG  Oƒ¡édG  πμd  ¬ªYO  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  OóLh

 ≈`̀dEG  …ODƒ``̀j  á«°†≤dG  √ò¡d  πeÉ°Th  ∫OÉ`̀Y  π`̀M  ≈`̀ dEG  π°UƒàdG
          .≥«≤°ûdG »æ«£°ù∏ØdG Ö©°û∏d áYhô°ûªdG ¥ƒ≤ëdG πc IOÉ©à°SG
 øjôëÑdG  ´É`̀ aO  Iƒ`̀b  s¿CG  ,¢ù∏éªdG  ó`̀cCG  á«fÉK  á¡L  ø`̀e
 áμ∏ªe  IOÉ«°S  ßØMh  ¿ƒ°üd  ™«æªdG  ø°üëdGh  êÉ«°ùdG  »g
 ó≤∏a  ,É¡«°VGQCG  ájÉªMh  ,É¡ëdÉ°üe  øY  Ohò``dGh  ,øjôëÑdG
 á«dÉ©dG  ájôμ°ù©dG  É¡JQób  ,á«°VÉªdG  Oƒ≤©dG  ióe ≈∏Y âàÑKCG

.±hô¶dGh äÉjóëàdG ∞∏àîe ™e πeÉ©àdG »a
 Iƒb OGôaCGh •ÉÑ°V ¬dòÑj Ée É k«dÉY iQƒ°ûdG ¢ù∏ée É«Mh
 OhòdG  »a  ô«Ñc  m¿ÉØJh  á«æWh  äÉ«ë°†J  øe  øjôëÑdG  ´É`̀aO
 äGójó¡àdG AQód G kóMGh É kØ°U ±ƒbƒdGh ,¬JGQó≤eh øWƒdG øY
 ∫ƒM º¡aÉØàdGh ,¬Ñ©°T ∂°SÉªJh ¬JóMh øe π«ædG ójôJ »àdG
 Gòg IófÉ°ùeh ºYO π°UGƒæ°S ÉæfCG  øjócDƒe ,áª«μëdG  IOÉ«≤dG
 ,á«dÉ©dG  ¬àfÉμe  Rõ©J  »àdG  äÉ©jô°ûàdÉH  »æWƒdG  ìô°üdG
 ´ÉaO Iƒb ¢ù«°SCÉàd ø«°ùªîdGh á«fÉãdG iôcòdG áÑ°SÉæªH ∂dPh

 áeÉY πc ôjGôÑa ô¡°T øe ¢ùeÉîdG ±OÉ°üJ »àdG ,øjôëÑdG
(4¢U π«°UÉØàdG)

 â≤aGh  áë°üdG  IQGRh  ßØëJ  øe  ºZôdG  ≈∏Y
 ìGôàbG  ≈∏Y ¢ùeCG  ÜGƒædG  ¢ù∏éªH äÉeóîdG  áæéd
 »a  ø`̀«`̀°`̀SQGó`̀dG  Ö`̀£`̀dG  »éjôîd  ìÉª°ùdÉH  áÑZôH
 (RÉ«àe’G áæ°S) »ÑjQóàdG èeÉfôÑdG RÉ«àLÉH êQÉîdG
 á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG hCG »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée »a
.≥HÉ°ùdG »a ¬H ’ƒª©e ¿Éc Éªc iôNC’G á«eƒμëdG

 ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ¢SÉÑY  ìhóªe  ÖFÉædG  ó``cCGh
 íæªJ  ’  á«∏«ªμJ  RÉ«àe’G  áæ°S  ¿CG  äÉeóîdG  áæéd
 Ö∏£e  É¡fCG  Éªc  ,É¡FÉØ«à°SG  ¿hO  øe  Ö£dG  IOÉ¡°T
 áæ¡e ádhGõªd ¢ü«NôàdG ¿ÉëàeG ≈dEG Ωó≤à∏d ≥HÉ°S
 º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  ¬«∏Y  ±ô°ûJ  …ò`̀dG  Ö£dG
 RÉ«àLG  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG

 ádhGõe  äÉÑ∏£àe  øe  ó©j  Ö£dG  »a  RÉ«àe’G  áæ°S
 äÉ©eÉédG  ¢†©H  íª°ùJh  ,É¡à°SQÉªeh  áæ¡ªdG
 iôNCG á©eÉL …CG »a ÖdÉ£∏d ÖjQóàdG áæ°S ∫ÉªcEÉH

.É¡H Éaôà©e ¿ƒμJ ¿CG á£jô°T
 ∑Éæg  ¿EG  zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d  íjô°üJ  »a  ∫Ébh
 ,áÑZôH ìGôàb’G ≈∏Y áë°üdG IQGRh πÑb øe É¶ØëJ
 »éjôN OóY ¿CÉ`̀H  AÉL IQGRƒ`̀dG  OQ  ¿CG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe
 ≈Ø°ûà°ùe  ¿CGh  ,Gó```̀L  ô`̀«`̀Ñ`̀c  êQÉ``̀î``̀dG  ø`̀e  Ö`̀£`̀dG
 OQ  ¿CG  ÉØ«°†e  ,Oó©dG  Gòg  ÖYƒà°ùj  ’  á«fÉª∏°ùdG
 áÑ∏W  ÖYƒà°ùj  ¬`̀fCÉ`̀H  AÉ`̀L  óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe

.§≤a ø«ã©àÑªdG Ö£dG
(7¢U π«°UÉØàdG)

:≥dÉÿGóÑY »∏Y Öàc
 õéëd  á°UÉN  á°üæe  ∫hCG  ø«°TóJ  ¢ùeCG  iôL
 ,z∫Éμjó«e  øjôëH{  øjôëÑdG  »a  á«Ñ£dG  ó«YGƒªdG
 ∞∏àîe  ø`̀e  áÑ«ÑWh  Ö«ÑW  200  á°üæªdG  º°†J
 ,QÉ`̀æ`̀jO  ∞``̀dCG  á`̀FÉ`̀e  ≠∏Ñj  QÉªãà°SÉH  äÉ°ü°üîàdG
 ¢ù«ªîdG  Ωƒ`̀j  Qƒ¡ªé∏d  É«ª°SQ  É¡bÓWEG  ºà«°Sh

.ΩOÉ≤dG
 áÑMÉ°U  ácô°û∏d  …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  â`̀Ø`̀dh
 ø«°TóàdG  πØM  ∫Ó`̀N  »LGƒ∏ëdG  »∏Y  ´hô°ûªdG
 É¡dÓN øe ácô°ûdG  Ωƒ≤J á°ShQóe á£N ™°Vh ≈dEG
 AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ø`̀e  ójõe  ÜÉ£≤à°SGh  á°üæªdG  ôjƒ£àH
 ™°SƒàdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,äGOÉ«©dGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdGh

 ≈∏Y ,»Hô©dG  øWƒdGh è«∏îdG ¥Gƒ°SCG  »a É«LQÉN
.¿B’G øe äGƒæ°S 5 ióe

 á«fhôàμdE’G  z∫Éμjó«e  øjôëH{  á°üæe  ócDƒJh
 ,É«LƒdƒæμàdG  ó«©°U  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  IOÉ``̀jQ
 IQƒãdG πX »a äÉ«∏ª©dG áæªbQ ∫Éée »a É k°Uƒ°üNh
 ™«ªL  º`̀YO  øe  É¡«∏Y  ÖJôJ  É`̀eh  á©HGôdG  á«YÉæ°üdG
 É«LƒdƒæμàdÉH  IÉ«ëdG  ä’Éée  ∞∏àîe  »a  äÉ«∏ª©dG
 ó«YGƒe  õéM  á«fÉμeEG  á°üæªdG  ôaƒà°Sh  .á«ªbôdG
 AÉæY  ¿hO  ø`̀e  Ió``̀MGh  QR  á£¨°†H  ø«eóîà°ùªdG
 ó«YGƒªdG áaô©ªd QÉ¶àf’Gh á«ØJÉg áªdÉμe …CG AGôLEG

.º¡d áÑ°SÉæªdG äÉbhC’Gh IôaGƒàªdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 á«dÉ£jE’G  ájQƒ¡ªé∏d  áª¡e  IQÉ`̀jR  Ωƒ«dG  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  π¡à°ùj
 ≥«ª©Jh  ,øjó∏ÑdG  ø«H  ájOÉ°üàb’G  äÉbÓ©dG  õjõ©J  ≈dEG  ±ó¡J  á≤jó°üdG
 Qƒ£àdG  »a  IóFGôdG  á«dÉ£jE’G  áHôéàdG  øe  »æjôëÑdG  OÉ°üàb’G  IOÉØà°SG
 á«LÉàfE’G  äÉYÉ£≤dG  »a  á°UÉNh ,ájOÉ°üàb’G  OQGƒªdG  ™jƒæJh …ƒªæàdG

.á«LƒdƒæμàdGh á«YÉæ°üdGh
 ¿CG ócDƒJ »àdG ájôgƒédG ≥FÉ≤ëdG Aƒ°V »a IQÉjõdG √òg á«ªgCG »JCÉJh
 áeó≤àe ¿ƒμJ ¿CG ô°UÉ©ªdG ÉæªdÉY »a ádhO …C’ ájƒ«ëdG äÉeƒ≤ªdG ºgCG øe

.QGôªà°SÉH √ôjƒ£J ≈∏Y IQOÉbh ÉgOÉ°üàbG »a
 ∫hódG  ¿EG  πH  ,iôÑμdG  ∫hó`̀dG  ≈∏Y  Gô°üb  ó©j  ºd  …ƒ≤dG  OÉ°üàb’Éa
 ôÑY  …OÉ°üàb’G  Qƒ£àdG  »a  Iô«Ñc  GQGhOCG  Ö©∏J  ¿CG  ™«£à°ùJ  Iô«¨°üdG
 äGOÉ°üàb’G  äGP  ∫hódG  ™e ôªãeh AÉæH  ¿hÉ©J  äÉbÓY è°ùf  »a ìÉéædG

.áeó≤àªdG Iô«ÑμdG
 á«dÉ£jE’G  ájQƒ¡ªé∏d  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  IQÉ``̀jR  ¿CG  iô`̀f  Éæg  ø`̀eh
 ,É«dÉ£jEG  »a  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑch  »dÉ£jE’G  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ™e  ¬JÉãMÉÑeh
 áYƒªée  »a  RQÉÑdG  ƒ°†©dGh  iôÑμdG  á«YÉæ°üdG  ∫hódG  ºgCG  ióMEG  »gh
 ¢ù«°SCÉJ  ≈`̀dEG  ±ó¡J  É¡fC’  á«ªgC’G  á¨dÉH  IQÉ`̀jR  »g  ,(G20)  øjô°û©dG
 ≥≤ëJ  »àdG  ,á∏YÉØdGh  á«≤«≤ëdG  ácGô°ûdG  CGóÑe  ≈∏Y  áªFÉb  ájƒb  äÉbÓY

.ø«aô£dG ø«H ácôà°ûªdG ájOÉ°üàb’G óFGƒ©dGh ™aÉæªdG ∫OÉÑJ äÉjÉZ
 á≤jó°üdG  ∫hó`̀dG  ™e  ¿hÉ©àdG  »a  »dÉ£jE’G  è¡ædG  ¿CG  ßMÓj  Éªeh
 ≥≤ëj …òdG ,zAÉæÑdG »FÉæãdG ¿hÉ©àdG{ ≈æ©ªd »≤«≤ëdG Ωƒ¡ØªdG øe ≥∏£æj
 ÉMhQ  ô¡¶J  É«dÉ£jEG  ¿CG  óéf  Éæg  øeh  ,ø«ÑfÉé∏d  ácôà°ûªdG  IOÉØà°S’G
 á«Ñ∏J  »a  iô`̀NCG  á`̀«`̀HhQhCG  á«HôZ  ∫hO  øe  ô«ãμH  ôÑcCG  Éª¡ØJh  á«HÉéjEG
 iôNCG  á«HôZ ∫hO øe ¢†«≤ædG  ≈∏Y ,á≤jó°üdG  ∫hódG  ±GógCGh äÉMƒªW
 ídÉ°üe  ≥«≤ëJ  ƒg  É¡æe  …ôgƒédG  ±ó¡dG  ¿ƒμj  ¿hÉ©à∏d  ÉWhô°T  ™°†J
 ådÉãdG ºdÉ©dGh »Hô©dG ºdÉ©dG »a á«eÉædG ∫hódG ÜÉ°ùM ≈∏Y á«Hô¨dG ∫hódG

.ÉeƒªY
 á«Hô©dG ∫hódG π©éJ á«HÉéjE’G äÉ≤∏£æªdGh AGƒLC’G √òg ¿EÉa ,Gò¡dh
 §HGhôdG ≥«ª©J ≈∏Y πª©Jh ,»dÉ£jE’G ÖfÉédG ™e ¿hÉ©àdÉH ÉÑ«MôJ ôãcCG

.É«dÉ£jEG ™e ájOÉ°üàb’Gh ájQÉéàdG
 ô«ãc  ≈`̀ dEG  êÉàëJ  Ωƒ«dG  ºdÉY  »a  …OÉ°üàb’G  ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  ¿EG
 ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  AÉæH  »a  ÉjGƒædG  ø°ù oMh  á«bGó°üªdGh  áMQÉ°üªdG  øe
 ≥«≤ëJ  ≈∏Y  ¿Éaô£dG  ¬«a  ¢Uôëj  …ò`̀ dG  ƒëædG  ≈∏Y  ∂`̀ dPh  ,ádOÉÑàªdG

.ádOÉÑàªdGh ácôà°ûªdG IOÉØà°S’G º«¶©Jh ,AÉcô°ûdG áë∏°üe
 OƒLh ™e á°UÉNh ,É«dÉ£jE’ ó¡©dG »dh ƒª°S IQÉjR ¿EG ∫ƒ≤f Éæg øeh
 Aƒ°V »ah ,øjôªãà°ùªdGh ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ QÉÑc øe ≥aGôªdG …QÉéàdG óaƒdG
 ,»dÉ£jE’G ÖfÉédG »a ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc øe ÉgÉæ°ùªd »àdG Ö«MôàdG AGƒLCG
 øjó∏ÑdG  ø«H  AÉæÑdGh  ôªãªdG  ¿hÉ©à∏d  áÑMQh  á©°SGh  ÉbÉaBG  íàØJ  ±ƒ°S

.äGQÉªãà°S’G ÜòLh ájQÉéàdGh ájOÉ°üàb’G ä’ÉéªdG »a ø«≤jó°üdG
 ∫ÓN  øe  Gô«Ñc  ÉeÉªàgG  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  ¬«dƒj  …ò`̀dG  è¡ædG  ƒ`̀gh
 Iô«ÑμdG  ájOÉ°üàb’G  iƒ≤dG  ™e á«LQÉîdG  äÉcGô°ûdG  ≥«ª©J ≈∏Y õ«côàdG
 Qƒ£àd  á©°SGƒdG  ¥É``̀aB’G  ìÉ°†jEG  ∂`̀dP  Ö`̀cGƒ`̀jh  ,»ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  »a
 ä’Éée ™jƒæJ ±ó¡à°ùJ »àdG 2030 ájDhQ Aƒ°V »a »æjôëÑdG OÉ°üàb’G
 »£ØædG OÉ°üàb’G ≈∏Y OÉªàY’G á∏Môe øe ∫É≤àf’Gh ,»æjôëÑdG OÉ°üàb’G
 ,á«JÉeóîdGh  á«LÉàfE’Gh  ájOÉ°üàb’G  óYGƒ≤dG  ´ƒæàH  ™àªàj  OÉ°üàbG  ≈dEG
 »ªbôdG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  É«LƒdƒæμàdGh  áMÉ«°ùdG  »`̀a  QÉªãà°S’G  πª°ûàd
 á«JÉeƒ∏©ªdGh  á«LƒdƒæμàdG  äGQƒãdG  óFGƒY  øe  IOÉØà°S’Gh  »aô©ªdGh

.ô°UÉ©ªdG ÉæªdÉY É¡°û«©j »àdG
 ¢UôëJ »àdGh øjôëÑdG »a á«ªæàdG ±GógC’ åHÉãdG è¡ædG Aƒ°V »ah
 ,É¡àjÉZh  á«ªæàdG  Qƒëe  ¬∏©Lh  »æjôëÑdG  ¿É°ùfE’ÉH  ájÉæ©dG  CGóÑe  ≈∏Y
 QOGƒ`̀μ`̀dG  äGQó``̀b  ôjƒ£J  ≈∏Y  õ«côàdÉH  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  ΩÉªàgG  »`̀JCÉ`̀j
 »a  »dÉ£jE’G  ÖfÉédG  ™e  ácôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  èeGôH  ∫ÓN  øe  á«æjôëÑdG
 »JCÉJ  Éægh ,á«°Sóæ¡dG  ä’ÉéªdG  »a á°UÉNh ,á«æjôëÑdG  QOGƒμdG  ÖjQóJ
 ø«°Sóæ¡ªdG  øe  Oó©H  É«dÉ£jE’  ¬JQÉjR  ∫ÓN  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  AÉ≤d  á«ªgCG
 z»°S  ΩEG  ±EG  Ö«æμJ{  ácô°T  »a  á«ÑjQóJ  èeGôÑH  ø«≤ëà∏ªdG  ø««æjôëÑdG
 ¬d  ¿ƒμ«°S  Ée  ,»còdG  »£ØædG  OÉ°üàb’G  ∫Éée »a á°ü°üîàªdG  á«dÉ£jE’G
 ,áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG ∫ÓN »æjôëÑdG OÉ°üàb’G äGQób õjõ©J »a ôKC’G ôÑcCG
 øe  ∫ƒëàdG  »a  á«æjôëÑdG  ájOÉ°üàb’G  äÉ¡LƒàdG  Aƒ°V  »a  á°UÉNh
 2030  á`̀jDhQ  QÉ`̀WEG  »a  »còdG  »£ØædG  OÉ°üàb’G  ≈`̀dEG  »£ØædG  OÉ°üàb’G

.øjôëÑdG »a áeGóà°ùªdG á«ªæàdGh …OÉ°üàb’G Qƒ£à∏d
 ájOÉ°üàb’Gh  ájƒªæàdG  áHôéàdG  ÖfGƒL  ºgCG  øe  ¿EÉa  ,…ôjó≤J  »ah
 É¡æe  IOÉØà°S’G  ≈∏Y  É°üjôM  »æjôëÑdG  ÖfÉédG  ¿ƒμ«°S  »àdG  á«dÉ£jE’G
 äÉYÉæ°üdG  ≈∏Y  OÉªàY’G  »a  á«dÉ£jE’G  áHôéàdG  ìÉéf  ≈∏Y  ´Ó`̀W’G  ƒg
 OÉ°üàb’G Qƒ£àd á«≤«≤ëdG á©aGôdG áHÉãªH âfÉc »àdG á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG
 áeGhO øe »dÉ£jE’G OÉ°üàb’G êGôNEG »a á«∏YÉØH âª¡°SCG »àdGh ,»dÉ£jE’G
 IQGó°U  ≈dEG  √Oƒ≤àd  ,äÉ«æ«fÉªãdGh  äÉ«æ«©Ñ°ùdG  »àÑ≤M  ∫ÓN  äÉ`̀eRC’G
 GOÉ°üàbG  20  Rô`̀HCG  øe  É«dÉM  É«dÉ£jEG  hó¨àd  ,iôÑμdG  á«YÉæ°üdG  ∫hó`̀dG
 ºYO  »a á«dÉ£jE’G  áHôéàdÉa  ;»ªdÉ©dG  …OÉ°üàb’G  ó¡°ûªdG  Qó°üàJ  É«ªdÉY
 ø«H »°ü°üîàdGh »∏eÉμàdG è¡ædÉH äõ«ªJ Iô«¨°üdG äÉYÉæ°üdG ôjƒ£Jh
 êÉàëJ  Éªe  áæ«©e  AGõ`̀LCG  hCG  äÉeÉN  êÉàfEG  »a  á«dÉ£jE’G  ¿óªdGh  iô≤dG
 ≥«≤ëJ  øe  ô«°üb  âbh  ∫ÓN  É¡æμe  Ée  ƒgh  ,áØ∏àîªdG  äÉYÉæ°üdG  ¬«dEG

.Iô«Ñc äÉMÉéf
 ájÉYôd  Iô«Ñc  á«ªgCG  »dƒj  …ò`̀dG  »æjôëÑdG  OÉ°üàb’G  ¿EÉ`̀a  Gò¡dh
 IOÉØà°S’G  ¬æμªj  Iô«NC’G  äGƒæ°ùdG  »a  Iô«¨°üdG  äÉYÉæ°üdG  ôjƒ£Jh

.∫ÉéªdG Gòg »a á«dÉ£jE’G áHôéàdG ìÉéf ¢ShQO øe »HÉéjEG πμ°ûH
 PEG  ,É«dÉ£jEGh  øjôëÑdG  ø«H  á«HÉéjE’G  ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  ¿CG  ∂°T  ’h
 É≤ÑW  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  460  ƒëf  ≈dEG  Éª¡æ«H  …QÉéàdG  ∫OÉÑàdG  ºéM  π°Uh
 AÉ≤d ôKEG øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaô¨d ¿É«H ≥ah) 2018 ΩÉY äGAÉ°üME’
 ó¡°ûJ ±ƒ°S ,(2019 ôjGôÑa »a øjôëÑdG QGR »dÉ£jEG  …OÉ°üàbG óah ™e
 äGôcòeh  á«FÉæãdG  äÉ«bÉØJ’G  Aƒ°V  »a  ™°SƒàdGh  Qƒ£à∏d  Ö`̀MQCG  ÉbÉaBG
 á«dÉëdG  ó¡©dG  »dh  IQÉ`̀jR  ∫ÓN  É¡©«bƒJ  ºà«°S  »àdG  IOó©àªdG  ºgÉØàdG
 AÉæH  ôÑY  »æjôëÑdG  OÉ°üàb’G  ôjƒ£J  ±Gó`̀gCG  ≥«≤ëJ  Rõ©j  Ée  ;É«dÉ£jE’
 ™e  ôªãªdG  ¿hÉ©àdG  QGô`̀Z  ≈∏Y  Ió`̀YGh  ájQÉªãà°SGh  ájOÉ°üàbG  äÉcGô°T

.á≤jó°üdG á«dÉ£jE’G ájQƒ¡ªédG

øªMôdGóÑY QƒfCG
Ohóë∏d IôHÉ©dG º``FGôédGh ÜÉgQE’G á``ëaÉμe ¿CÉ°ûH ¿hÉ©à∏d ø``£°SƒH áWô°T ¢VƒØe ™``e ºgÉØJ Iô``còe
(3¢U π«°UÉØàdG)

««

 ÜƒæL »a ÓLQ ¢UÉ°UôdÉH áWô°ûdG â∏àb :(RôàjhQ) –  ¿óæd
 Ée  ≈∏Y  ø©£∏d  ¢UÉî°TC’G  øe  OóY  ¢Vô©J  ó©H  ó`̀MC’G  ¢ùeCG  ¿óæd
 âdÉbh  .ÜÉgQE’ÉH  π°üàJ  É¡fCÉH  áWô°ûdG  É¡àØ°Uh  á©bGh  »a  ,hóÑj
 ≈∏Y  QÉædG  ¿ƒë∏°ùªdG  áWô°ûdG  OGô`̀aCG  ≥∏WCG{  :ôàjƒJ  ≈∏Y  áWô°ûdG
 ¿CG ó≤à©ªdG øe á∏MôªdG √òg »a .(¿óæd ÜƒæL) ΩÉãjôà°S »a πLQ
 á£«ëªdG  äÉ°ùHÓªdG  º««≤J  …ôéj .ø©£∏d  Gƒ°Vô©J ¢UÉî°TCG  IóY
 πLôdG ¿CG É≤M’ áWô°ûdG âaÉ°VCGh .zÜÉgQE’ÉH π°üàJ »àdG á©bGƒdÉH

 .¬ØàM »≤d QÉædG ¬«∏Y â≤∏WCG …òdG

 çOÉëdG ¿EG É¡dƒb á«æeCG QOÉ°üe øY Rƒ«f …Éμ°S ¿ƒjõØ∏J π≤fh
 á≤£æªdG  áë∏°ùªdG  áWô°ûdG  âbƒWh  .»eÓ°SE’G  Oó°ûàdÉH  π°üàj
 á≤£æe  »`̀gh  ΩÉãjôà°S  »a  »°ù«FôdG  ¥ƒ°ùàdG  ´QÉ°T  »a  á©bGƒdG
 ¢SÉædG  ≈∏Y  ¿EG  áWô°ûdG  âdÉbh  .õª«àdG  ô¡f  »HƒæL  á¶àμe  á«æμ°S

 .¿B’G á≤£æªdG √òg ≈dEG ÜÉgòdG ÖæéJ
 äGQÉ«°S äô°ûàfG Éªæ«H á≤£æªdG ¥ƒa ôàHƒμ«∏g äGôFÉW â≤∏Mh
 §FGô°ûdÉH á≤£æªdG ≥jƒ£J iôLh IQhÉéªdG ´QGƒ°ûdG »a áWô°ûdG
 ¢ùjQƒH  »fÉ£jôÑdG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ∫É`̀bh  .É¡dƒNO  ô¶ëJ  »àdG

 ™e â∏eÉ©J »àdG ÇQGƒ£dG Iõ¡LCG πc ôμ°TCG{ :ôàjƒJ ≈∏Y ¿ƒ°ùfƒL
 .zÜÉgQE’ÉH  π°üàj  ¬fCG  ¿B’G  áWô°ûdG  âæ∏YCG  …òdG  ΩÉãjôà°S  çOÉM

 .zøjQô°†àªdG πch ø«HÉ°üªdG ™e »Ñ∏b{ :±É°VCGh
 â∏àb ø«M ôÑªaƒf »a ¿óæd »a ™bh ób πKÉªe çOÉM ôNBG ¿Éch
 ¿CG  ó©H  áØjõe  áØ°SÉf  Iôà°S  …óJôj  ¿Éc  ÓLQ  ¢UÉ°UôdÉH  áWô°ûdG
 IQÉªdG  øμªàj  ¿CG  πÑb  øjôNBG  áKÓK  ÜÉ°UCGh  Éæ©W  ø«°üî°T  πàb
 Ωƒég  ¬fCÉH  çOÉëdG  Gòg  äÉ£∏°ùdG  âØ°Uhh  .¬«∏Y  Iô£«°ùdG  øe

.»HÉgQEG

 ¿ó``æd »``a »``HÉgQEG çOÉ``M ó``©H á``Wô°ûdG ¢``UÉ°UôH π``LQ π``à≤e

.É«dÉ£jEG ≈dEG ¬dƒ°Uh iód ó¡©dG »dh ƒª°S |

…OÉ°üàb’G ¿hÉ©à∏d á©°SGh ¥ÉaBG
É«dÉ£jEGh øjôëÑdG ø«H ôªãªdG

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée á°ù∏L øe ÖfÉL |

lenovo
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 »`̀fÉ`̀jõ`̀dG ó``̀°``̀TGQ ó`̀ dÉ`̀N π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 á«æjôëÑdG ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ á«©ªL ¢ù«FQ
 ô°SÉj ,IQGOE’G ¢ù∏ée AÉ°†YCG Qƒ°†ëH
 ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ¿ÉÑ©°T  óªMCG  óªëe

.øjôëÑdG áμ∏ªe iód á«Hô©dG ô°üe
 ódÉN  CÉ`̀ sæ`̀g  ,AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  π¡à°ùe  »``ah
 áÑ°SÉæªH ¿ÉÑ©°T ô°SÉj ô«Ø°ùdG »fÉjõdG
 »a  »°SÉeƒ∏HódG  ¬∏ªY  ΩÉ`̀¡`̀e  ¬ªq∏°ùJ
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG á`̀fÉ`̀à`̀e G kó```̀cDƒ```̀e ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
 øjó∏ÑdG  §HôJ  »àdG  áî°SGôdG  ájƒNC’G
 ,á∏jƒW Oƒ≤Y òæe ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh
 »àdG  Iõ«ªàªdG  ájOÉ°üàb’G  äÉbÓ©dGh
 ø««æjôëÑdG  ∫É``̀ª``̀YC’G  ∫É```̀LQ  §`̀Hô`̀J
 á«©ªL  QhOh  ,ø«jô°üªdG  º¡FGô¶æH
 õjõ©J  »`̀a  á«æjôëÑdG  ∫É`̀ª`̀YC’G  ∫É`̀LQ
 äGQÉ`̀jõ`̀dG  π«©ØJ  ∫Ó`̀N ø`̀e  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG
 »a ∫É```ª```YC’G ∫É```̀LQ ø`̀«`̀H á`̀dOÉ`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG
 πc  ô«Ø°ù∏d  É k«æªàe  ,ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG
 ’h  á«°SÉeƒ∏HódG  ¬eÉ¡e  »a  ≥«aƒàdG

 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  á«ªæàH  ≥∏©àj  Éª«a  Éª«°S
.øjó∏ÑdG ø«H …QÉéàdG ∫OÉÑàdGh

 ∫Ó``̀N »```fÉ```jõ```dG ¢``̀Vô``̀©``̀à``̀°``̀SGh

 á«©ªédG  á£°ûfCGh  äÉ«dÉ©a  ºgCG  AÉ≤∏dG
 IQGOE’G  ¢ù∏éªd  á«dÉëdG  IQhó``̀dG  »`̀a
 QhÉ`̀°`̀û`̀Jh  ,á«∏Ñ≤à°ùªdG  É`̀¡`̀JÉ`̀©`̀∏`̀£`̀Jh

 Éª¡æ«H  ¿hÉ©àdG  ¬`̀LhCG  ∫ƒ`̀M  ¿Éaô£dG
 ¢ù∏ée  π`̀«`̀©`̀Ø`̀J  ∫É``̀é``̀e  »``̀ a  á``°``UÉ``N
 ≈∏Y …ô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ∫É``̀ª``̀YC’G

 ΩÉY »`̀a ™`̀bƒ`̀ª`̀dG ∫ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀Ñ`̀dG Aƒ`̀°`̀V
 ∫É``ª``YC’G  ∫É```̀LQ  á«©ªL  ø`̀«`̀H  2002
 ∫É`̀ª`̀YC’G  ∫É``̀LQ  á«©ªLh  á«æjôëÑdG
 º`̀YO  ≈```dEG  ±ó`̀¡`̀j  …ò```̀ dGh  ø«jô°üªdG
 ºéM  IOÉ```̀jRh  ájOÉ°üàb’G  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  …QÉéàdG  ∫OÉÑàdG

.á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªLh
 ô°SÉj  ô«Ø°ùdG  ø`̀ sª`̀K  ,¬`̀à`̀¡`̀L  ø`̀e
 ºYO  »`̀a  ∫É`̀ ª`̀YC’G  ∫É``̀LQ  QhO  ¿ÉÑ©°T
 äÉbÓ©dG õjõ©Jh ,ácôà°ûªdG ™jQÉ°ûªdG
 iƒà°ùe  ≈∏Y  øjó∏ÑdG  ø«H  á«FÉæãdG
 √OGó©à°SG  øY  É kHô©e  ,¢UÉîdG  ´É£≤dG
 áæμªªdG  äÓ«¡°ùàdG  ∞∏àîe  ºjó≤àd
 ø«H  á«∏Ñ≤à°ùªdG  äÉ«dÉ©ØdG  ìÉ`̀é`̀fE’
 º¡FGô¶fh  ø«jô°üªdG  ∫É`̀ª`̀YC’G  ∫É`̀LQ
 ó`̀«`̀Wƒ`̀J ≈`̀∏`̀Y π``ª``©``dGh á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG »``̀a
 ∫OÉÑàdG  IOÉjR  πLCG  øe  º¡æ«H  äÓ°üdG
 ø«H ¿hÉ©àdG äÉjƒà°ùe ™aQh …QÉéàdG

.ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG

Ω2020 ôjGôÑa 3 - `g1441 IôNB’G iOÉªL 9 ø«æKE’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15291) Oó©dG 8

.øÑdÉZ ¿ƒªjÉ°S |.»LGƒ∏ëdG »∏Y |

 ¢ùeCG  Ωƒj  zΩÉ©dG  øjôëÑdG  ô°TDƒe{  πØbCG  :á°UQƒÑdG  AGOCG
 á£≤f  2^03  √Qó`̀b  ´ÉØJQÉH  1659^66  iƒà°ùe  óæY  ó``̀MC’G
 ô°TDƒe{  πØbCG  ø«M »a ,»°VÉªdG  ¢ù«ªîdG  Ωƒj ¬dÉØbEÉH  áfQÉ≤e
 ¢VÉØîfÉH  á£≤f  743^92  iƒà°ùe  óæY  z»eÓ°SE’G  øjôëÑdG

.≥HÉ°ùdG ¬`dÉØbEÉH á`fQÉ≤`e á£≤f 1^72 √Qó`b

economic@aakgroup.net

 ,ΩÉ©dG  Gòg  ∫ÓN  IójóL  äÉcô°T  ÜòL  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  õ«côJ  ≈`̀dEG  âØdh
 πãe  áãjóëdG  äÉ«æ≤àdG  OƒLhh øjôëÑdG  áμ∏ªe »a  á«àëàdG  á«æÑdG  ¿G  kGócDƒe
 ƒªf kÉ©bƒàe ,á«ÑæL’G äÉcô°û∏d ÜòL πeÉY á«æ≤àdG ∫ƒ∏ëdGh ¢ùeÉîdG π«édG

.áμ∏ªªdG »a á∏Ñ≤ªdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN É«LƒdƒæμàdG ´É£b
 »∏Y  É«Lƒdƒæμà∏d  âæ«ØfEG  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∞°ûc  ,¬ÑfÉL  øe
 ∞dCG 100 â¨∏H »àdG z∫Éμjó«e øjôëH{ á°üæe äGQÉªãà°SG ºéM øY »LGƒ∏ëdG
 ,äÉ°ü°üîàdG ∞∏àîe øe áÑ«ÑWh Ö«ÑW 200 º°†J É¡fCG kGócDƒe ,»æjôëH QÉæjO

 .ΩOÉ≤dG ¢ù«ªîdG Ωƒj Qƒ¡ªé∏d kÉ«ª°SQ É¡bÓWEG ºà«°S ¬fCGh
 ôjƒ£àH  É¡dÓN  øe  Ωƒ≤f  á°ShQóe  á£N  Éæ©°Vh  ,»LGƒ∏ëdG  ±É°VCGh
 áaÉ°V’ÉH  äGOÉ«©dGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdGh  AÉÑW’G  øe  ójõe  ÜÉ£≤à°SGh  á°üæªdG
 5 ióe ≈∏Y ∂dPh ,»Hô©dG øWƒdGh è«∏îdG ¥Gƒ°SCG  »a kÉ«LQÉN ™°SƒàdG ≈dG

.¿B’G øe äGƒæ°S
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  IOÉ`̀ jQ  á«fhôàμdE’G  z∫Éμjó«e  øjôëH{  á°üæe  ó`̀cDƒ`̀Jh
 IQƒãdG  πX  »a  äÉ«∏ª©dG  áæªbQ  ∫Éée  É k°Uƒ°üNh  ,É«LƒdƒæμàdG  ó«©°U  ≈∏Y
 ä’Éée ∞∏àîªH äÉ«∏ª©dG ™«ªL ºYO øe É¡«∏Y ÖJôJ Éeh á©HGôdG á«YÉæ°üdG

 PEG ,É¡«eóîà°ùªd ∫ÉÑdG áMGQ á°üæªdG ôaƒà°Sh .á«ªbôdG É«LƒdƒæμàdÉH IÉ«ëdG
 AÉæ©dG ¿hO øe IóMGh QR á£¨°†H á«Ñ£dG ºgó«YGƒe õéM á«fÉμeEG º¡d Ωó≤à°S
 äÉbhC’Gh  IôaGƒàªdG  ó«YGƒªdG  áaô©ªd  QÉ¶àf’Gh  á«ØJÉg  áªdÉμe  …CG  AGôLE’

.º¡d áÑ°SÉæªdG
 ¿GƒæY  âëJ  »fhôàμdEG  ™bƒªc  âfôàfE’G  AÉ°†a  »a  á°üæªdG  Ωƒ©à°Sh
 »eóîà°ùªd  πHCG  ôéàªH  ≥«Ñ£àc  ôaGƒàà°S  Éªc  ,www.medical.bh

.ójhQófC’G ΩÉ¶æH á∏eÉ©dG ∞JGƒ¡dG »eóîà°ùeh πHCG ácô°T ∞JGƒg
 πãe  äÉ¡édG  ™«ªéd  ¬fÉæàeG  øY  ø«°TóàdG  πØM  ∫ÓN  »LGƒ∏ëdG  ôÑYh
 º¡ªYO ≈∏Y ¢Uƒ°üîdG ¬LƒH AÉÑWC’Gh ¿hRÉeCGh ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ¢ù∏ée

 áHôéJ ô«aƒJ ≈dEG ±ó¡f ,∫Ébh .QƒædG á°üæªdG √òg iôJ ¿CG πLCG øe OhóëeÓdG
 øjôëÑdG áμ∏ªe É¡°û«©J »àdG á«LƒdƒæμàdG IôØ£dG ™e Ö°SÉæàJ ó«YGƒe õéM
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd ôgGõdG ó¡©dG πX »a áeƒμëdG ¬«dƒJ Ée π°†ØH
 É«LƒdƒæμàdG  ´É£≤d  ºYO  øe  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ∫ÉéªdG  Gòg  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  IóFGôdG  áfÉμªdG  õjõ©àd  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤Jh

 .…ƒ«ëdG
 ìÉààaG ájÉYôH ¬àdÓL π°†ØJ ∫ÓN ióØªdG OÓÑdG πgÉY áª∏c ≈dEG  QÉ°TCGh
 iQƒ°ûdG  »°ù∏éªd  ¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG  π°üØdG  ø`̀e  »fÉãdG  OÉ≤©f’G  QhO
 ™e πeÉ©à∏d πeÉμdG OGó©à°S’G IQhô°V ≈∏Y É¡«a ¬àdÓL Oó°T »àdGh ,ÜGƒædGh

 »a  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  äÉ«æ≤J  ∞«XƒJh  »æÑàH  ,»ªbôdG  OÉ°üàb’G  äÉÑ∏£àe
 .á«eóîdGh á«LÉàfE’G äÉYÉ£≤dG

 á«dhC’G §£îdG ™°Vh »a ¥É«°ùdG Gòg »a â∏ªY âæ«ØfEG ácô°T ¿CG í°VhCGh
 É¡bƒØJ øjôëÑdG  áμ∏ªe π°UGƒJ ¿CG  πLCG  øe ≥«Ñ£àdG  Gò¡d  ¢UÉîdG  Qƒ°üàdGh
 ≈dEG  É kàa’  ,ä’ÉéªdGh  äÉeóîdG  ∞∏àîe  »a  É«LƒdƒæμàdG  ∞«XƒJ  ∫Éée  »a
 áμ∏ªªH  á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉeóîd  G kójóL  G kó©H  »£©«°S  ójóédG  ≥«Ñ£àdG  ¿CG
 ÜQÉ°†J  …CG  OƒLh  ΩóY  ™e  á°SÓ°ùH  á«Ñ£dG  ó«YGƒªdG  Ö«JôJ  ôÑY  øjôëÑdG
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  AÓªY  IQÉ°ùNh  É¡àHÉ«°ùfG  ≈∏Y  ôKDƒj  ób  Ée  ,É¡«a  ∂HÉ°ûJh

.º¡àbh øe áæ«ªK äÉYÉ°S áμ∏ªªdÉH á«Ñ£dG äGOÉ«©dGh

..øjôëÑdG ≈dEG IójóL á«LƒdƒæμJ äÉcô°T ÜòL :ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG

 á«Ñ£dG ó``«YGƒªdG õéëd z∫Éμ``jó«e ø``jôëH{ á°üæe ø``«°TóJ
≥dÉÿGóÑY »∏Y :á«£¨J

 ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ¢ù∏éªd  ÜóàæªdG  ƒ°†©dG  ó``̀cCG
 »a  á«LƒdƒæμàdG  äÉ°üæªdG  Oƒ`̀Lh  á«ªgCG  øÑdÉZ  ¿ƒªjÉ°S
 ,»æWƒdG  OÉ°üàb’G  »a  á∏YÉØdG  É¡àªgÉ°ùeh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á«∏ª©d É«LƒdƒæμàdG  ´É£b »a õ«côàdG  IQhô°V ≈∏Y GOó°ûe
.»∏ëªdG »dÉªLE’G èJÉædG »a ¬àªgÉ°ùe ™aQh »ªbôdG ∫ƒëàdG

 õéëd á°UÉN á°üæe ∫hCG ¥ÓWEG ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dòH ìô°U
 ìÉÑ°U  z∫Éμjó«e  øjôëH{  øjôëÑdG  »a  á«Ñ£dG  ó«YGƒªdG
 ójó©dG  ∑Éæg ,ø««Øë°ü∏d  ±É°VCGh .è«∏îdG ¥óæa »a ¢ùeCG
 ≈∏Y  πª©J  »gh  øjôëÑdG  »a  á«LƒdƒæμàdG  äÉcô°ûdG  øe
 π¡°ùJh  äÉYÉ£≤dG  ™«ªL  ΩóîJ  »àdG  äÉéàæªdG  QÉμàHG
 á«ªæàdG  ¢ù∏ée  »a  ÉfQhóH  øëfh  äÉeóîdG  ºjó≤J  á«∏ªY
 á«LƒdƒæμàdG äÉcô°ûdG øe ójõªdG ÜòéH Ωƒ≤f ájOÉ°üàb’G

 .øjôëÑdG »aôjƒ£àdGh ™°Sƒà∏d zá«°ùªN{ á£Nh ..áÑ«ÑWh Ö«ÑW 200 ø°†àëJ á°üæªdG :»``LGƒ∏ëdG

QÉ``æ``jO  ∞````̀ dCG  100  É`̀ ¡`̀ª`̀é`̀M  ≠``∏``H  á`̀ °`̀ ü`̀ æ`̀ ª`̀ dG  äGQÉ``̀ª``̀ã``̀à``̀°``̀SG

zá«fhôàμdE’G äÉ``YƒaóªdG áªb{`d »``°SÉªdG »YGôdG zâ``ØæH{
 áãdÉãdG áî°ùædG É¡àjÉYQ âØæH ácô°T âæ∏YCG
 äÉeóîdGh  á«fhôàμdE’G  äÉYƒaóªdG  áªb  øe
 ácô°T É¡ª¶æJ »àdGh âfôàfE’G ôÑY á«aô°üªdG
 øe  IôàØdG  ∫ÓN  ∂dPh  á«fÉ£jôÑdG  ó«e  â°ùjEG
 ¿É«ÑdG ≥ah ,è«∏îdG ¥óæØH 2020 πjôHCG 9-8
 á«bÉØJ’G  ™«bƒJ  áÑ°SÉæªH  QOÉ°üdG  ∑ôà°ûªdG

.ø«aô£dG ø«H
 ìô`̀°`̀U ó``≤``a á``̀«``̀bÉ``̀Ø``̀J’G ≈``∏``Y É`̀≤`̀«`̀∏`̀©`̀Jh
 …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  »`̀MÉ`̀æ`̀é`̀dG  ó`̀MGƒ`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ¿ƒμf  ¿CG  Gó`̀L  Éfó©°ùj{  :ÓFÉb  âØæH  ácô°ûd
 á«fhôàμdE’G  äÉYƒaóªdG  áª≤d  »°SÉªdG  »YGôdG
 å«M ,»dGƒàdG ≈∏Y áãdÉãdG áæ°ù∏d É¡ªYóf ¿CGh
 áμ∏ªe  ¢```VQCG  ≈∏Y  áª≤dG  º«¶æJ  ¿G  É`̀fó`̀Lh
 á«∏ëªdG äGôÑîdG øe IOÉØà°S’G Rõ©j øjôëÑdG
 ±ô©àdGh É¡«a ácQÉ°ûªdG á«ªdÉ©dGh á«ª«∏bE’Gh
 ¿CÉ°ûdG Gò¡H áëLÉædG á«dhódG äÉ°SQÉªªdG ≈∏Y
 á«æ≤àdG  ∫ƒ∏ëdG  çó`̀MCÉ`̀H  Qƒ°†ëdG  ∞jô©Jh
 âØæH ácô°T ÉgòØæJ »àdG á«æWƒdG ™jQÉ°ûªdGh
 …õ`̀cô`̀ª`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ±ô`̀°`̀ü`̀e ±Gô``̀°``̀TG ≥``̀ah
 É«LƒdƒæμàdG IOÉjQ »a øjôëÑdG áμ∏ªe ¬LƒJh

.zá≤£æªdÉH á«dÉªdG
 âYÉ£à°SG  ó≤d{  :ÓFÉb  »MÉæédG  ±É°VCGh

 á«°VÉªdG  á∏«∏≤dG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  âØæH  ácô°T
 ™aódG  ∫Éée  »a  IójóY  á«Yƒf  äÓ≤f  ≥«≤ëJ
 äÓ«¡°ùàdG  ø`̀e  ô«ãμdG  ºjó≤Jh  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 OÉéjEG  »`̀a  º¡°SCG  Éªe  OGô```̀a’Gh  äÉ°ù°SDƒª∏d
 ájQÉéàdG  äÓeÉ©àdG  »a  á°SÓ°ùdGh  áfhôªdG
 Éæ≤∏WG  å«M  πªéªdÉH  á«dÉªdG  äÉÑdÉ£ªdGh

 ™aódG äÉ«dBG Rõ©J »àdG äÉeóîdG øe áYƒªée
.z»fhôàμdE’G

 ôjóªdG  QÉ«°S  ≈°ù«Y  ìô`̀°`̀U  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 øëf{  :Ó`̀FÉ`̀b  ó`̀«`̀e  â`̀°`̀ù`̀jEG  ácô°ûd  »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G
 áμ∏ªe »a áª¡ªdG á«dÉ©ØdG √òg º«¶æàH AGó©°S
 ôμ°ûfh ,»dGƒàdG ≈∏Y áãdÉãdG áæ°ù∏dh øjôëÑdG

 ¬ªYOh ¬àjÉYQ ≈∏Y …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe
 ¬Ñ©∏J …òdG óFGôdG QhódG ≈∏Y ∫ój Gògh áª≤∏d
 á«aô°üªdG  á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  ∫É`̀é`̀e  »``a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¥ô°ûdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdGh
 áÑ«£dG  á©ª°ùdG  ≈`̀∏`̀Yh  ,á`̀¡`̀L  ø`̀e  §``̀°``̀ShC’G
 »aô°üªdG  ´É£≤dG  iód  áª≤dG  É¡H  ≈¶ëJ  »àdG
 .iô```̀NCG á`̀¡`̀L ø``̀e á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dGh
 ôμ°ûdÉH  Ωó≤àf  ¿CG  Gó`̀L  Éfô°ùj  áÑ°SÉæªdÉHh
 É¡ªYO  á∏°UGƒe  ≈∏Y  âØæH  ácô°T  ≈dEG  πjõédG
 ,áãdÉãdG  É¡àî°ùf  »a  áª≤∏d  á«°SÉªdG  É¡àjÉYQh
 áª≤dG  ∫ÉªYCG  »a á«dÉ©ØHh âØæH âcQÉ°T å«M

.zø«à«°VÉªdG ø«àæ°ùdG ∫ÓN
 §∏°ùJ  ±ƒ`̀ °`̀ S{  :Ó`̀ FÉ`̀ b  QÉ`̀«`̀°`̀S  ±É``̀°``̀VCGh
 á°ûbÉæe  ™«é°ûJ  ≈∏Y  Aƒ°†dG  2020  áî°ùf
 äÉYƒaóªdG  ∫Éée  »a  á«é«JGôà°S’G  ÉjÉ°†≤dG
 ≈∏Y  õcôà°S  Éªc  á«aô°üªdG  É«LƒdƒæμàdGh
 áª¡e äÉYƒ°Vƒe »£¨J »àdG ∂∏¡à°ùªdG IôÑN
 äÉYƒaóªdG ≈∏Y »YÉæ£°U’G AÉcòdG ô«KCÉJ πãe
 ôÑY äÉ`̀Yƒ`̀aó`̀ª`̀dGh á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G IQÉ`̀é`̀à`̀dGh
 ájõcôªdG  ∑ƒæÑ∏d  á«ªbôdG  äÓª©dGh  OhóëdG
 ájƒ¡dGh  »≤«≤ëdG  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  äÓ«∏ëàdGh

.zá°ùaÉæªdG ∑ƒæÑdGh á«ªbôdG

.»MÉæédG óMGƒdGóÑY |.QÉ«°S ≈°ù«Y | á«°VQC’G ádhÉæªdG äÉeóîd »ª°SôdG »YGôdG z¢``SÉH{
z2020  ¿Gô``«£∏d  »``dhódG  ø``jôëÑdG  ¢``Vô©e{`d

 øjôëÑdG  ¢Vô©ªd  áª¶æªdG  áæé∏dG  âæ∏YCG
 ácô°T  ™e  ácGô°T  á«bÉØJG  ™«bƒJ  ¿Gô«£∏d  »dhódG
 »ª°SQ ḿ Gô```̀c  (¢``̀SÉ``̀H)  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  QÉ`̀£`̀e äÉ`̀eó`̀N
 øjôëÑdG  ¢Vô©e  »a  áq«°VQC’G  ádhÉæªdG  äÉeóîd
 IóYÉb  »a  √ó≤Y  ™eõªdG  2020  ¿Gô«£∏d  »`̀dhó`̀dG
 IôàØdG  ∫ÓN  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ájƒédG  ô«î°üdG
 ájÉYôH  ∂``̀ dPh  ,2020  ôÑªaƒf  20-18  ø`̀«`̀H  É`̀e
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿ó`̀ d  ø`̀e  á«eÉ°S  á«μ∏e
 ÖMÉ°U ±Gô°TEÉHh áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 πãªªdG  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°ùdG
 áæé∏dG  ¢ù«FQh  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd  »°üî°ûdG
 ¿Gô«£∏d  »dhódG  øjôëÑdG  ¢Vô©ªd  áª¶æªdG  É«∏©dG
 ä’É`̀°`̀ü`̀J’Gh  äÓ`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dG  IQGRh  ø`̀e  º«¶æàHh
 ácô°T ™e ¿hÉ©àdÉH »æjôëÑdG »μ∏ªdG ƒédG ìÓ°Sh

.á«dhódG √ôÑfQÉa
 óªMCG øH ∫Éªc ¢Sóæ¡ªdG ΩÉb ,Oó°üdG Gòg »ah
 ¢ù«FQ ÖFÉf ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG ôjRh óªëe
 áæé∏dG  ¢ù«FQh  ¢Vô©ª∏d  áª¶æªdG  É«∏©dG  áæé∏dG
 ádhÉæªdG  äÉeóîd  ájÉYôdG  ó≤Y  ™«bƒàH  ájò«ØæàdG
 2020 ¿Gô«£∏d »dhódG øjôëÑdG ¢Vô©ªd á«°VQC’G
 ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ó«ªëªdG  ¿Éª∏°S  ™`̀e

.(¢SÉH) øjôëÑdG QÉ£e äÉeóN
 äÓ°UGƒªdG  ô`̀jRh  ìô°U  ,ÆÉ«°üdG  äGP  »ah
 á°SOÉ°ùdG  ¬àî°ùf  »a  ¢Vô©ªdG  ¿CÉ`̀H  ä’É°üJ’Gh
 ô°ûY πãªj å«M ¿Gô«£dG ´É£b »a É vª¡e É kKóM ó©j
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¢Vô©ªdG ¢ù«°SCÉJ òæe äGƒæ°S
 ájOÉ°üàb’G  øjôëÑdG  ájDhQ  ìÉéf  ≈∏Y  π«dO  Gògh
 »a  QÉªãà°SÓd  Üò``̀L  õ`̀cô`̀e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  π`̀©`̀L  »`̀a
 ôîàØf  É``̀æ``̀fEGh  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  ∞∏àîe

 ´É£≤dG  »a  á∏eÉ©dG  á«æjôëÑdG  äÉcô°ûdG  ácQÉ°ûªH
.¢Vô©ª∏d ôªà°ùªdG º¡ªYOh

 ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ìô°U  ,¬ÑfÉL  øe
 É¡fƒμH IQƒîa (¢SÉH) ¿CÉH øjôëÑdG QÉ£e äÉeóN
 á`̀«`̀°`̀VQC’G á`̀dhÉ`̀æ`̀ª`̀dG äÉ`̀eó`̀î`̀d »`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG »``YGô``dG
 ¿CGh  ,2020  ¿Gô«£∏d  »dhódG  øjôëÑdG  ¢Vô©ªd
 áaô°ûªdG IQƒ°üdG RGôHEG ≈∏Y ÉªFGO ¢UôëJ ácô°ûdG
 ºjó≤J  ∫Ó`̀N  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡≤ëà°ùJ  »àdG
 ∫hO  ≈à°T  øe  ¢Vô©ªdG  QGhõ``d  äÉeóîdG  π°†aCG
 øjôëÑdG QÉ£e äÉeóN ácô°T ¿EG{  ±É°VCGh .ºdÉ©dG
 ¿CGh  ,áMƒªW  á«é«JGôà°SG  á£N  ∂∏àªJ  (¢`̀SÉ`̀H)
 øª°V »JCÉj ¿Gô«£∏d »dhódG øjôëÑdG ¢Vô©e ºYO
 äGQOÉÑªdG øe áYƒªée »æÑJ »a ácô°ûdG äÉ¡LƒJ
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  π©éd  ájƒæ°ùdG  πª©dG  è`̀eGô`̀Hh

.z¿Gô«£dG ´É£b »a QÉªãà°SÓd ÜòL õcôe
 áμ∏ªe  áaÉ°†à°SG  AóH  òæe  ¬fCG  ,ôcòdÉH  ôjóédG
 áæ°S  ¿Gô«£∏d  »dhódG  øjôëÑdG  ¢Vô©ªd  øjôëÑdG
 ≥«≤ëJ  ¢Vô©ªdG  ≈∏Y  ¿ƒªFÉ≤dG  ´É£à°SG  2010
 øe á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀ª`̀î`̀dG äGQhó`````dG »``a äÉ`̀MÉ`̀é`̀f
 ∞∏àîªH  IôFÉW  100  øe  ÜQÉ≤j  Ée  ácQÉ°ûe  å«M
 äÉeóîdGh ájôμ°ù©dGh á«fóªdG É¡YGƒfCGh É¡eÉéMCG
 ¢Vô©ªdG  áMÉ°S  »a  ÉgóLGƒJ  ∫ÓN É¡d  Ωó≤J  »àdG
 á«°VQC’G á«°Sóæ¡dG äÉeóîdGh äGôFÉ£∏d  Oƒbh øe
 Iô«Ñc  áYƒªée ácQÉ°ûe  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,øjƒªàdGh
 äÉ«°üî°ûdG  QÉ`̀Ñ`̀c  ø``eh  á`̀«`̀dhó`̀dG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ø`̀e
 äÉcô°ûdG  øe  áÑîfh  QGô≤dG  ÜÉë°UCG  ø«dhDƒ°ùeh
 »a º¡°SCG Éªe ¢Vô©ªdG »a á«æjôëÑdG äÉ°ù°SDƒªdGh
 »ª«∏bE’Gh »∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y ¢Vô©ªdG ìÉéfG

.»dhódGh

 ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG ™``̀ e ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀J zá`̀ «`̀ æ`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG ∫É```̀ª```̀YC’G ∫É`````̀LQ{
á```̀jOÉ```̀°```̀ü```̀à```̀b’G §``````̀ HGhô``````̀ dG õ```̀ jõ```̀ ©```̀ J …ô```̀ °```̀ü```̀ ª```̀ dG
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“أسري” تستعرض المتغيرات اإليجابية بمشاركة وكالئها العالميين
المقبلـــة واألعـــوام   2020 للعـــام  الشـــركة  خطـــط  مناقشـــة 

عقدت الشركة العربية لبناء وإصالح السفن “أسري” أخيًرا، اجتماعها السنوي، لوكالئها الدوليين بنادي كابيتال المنامة، 
بحضور العضو المنتدب وعضو مجلس اإلدارة بشــركة أســري مازن مطر، وممثلي اإلدارة التجارية بالشــركة ورؤســاء 

الوكاالت الدولية المشاركة. 

وشكر مطر الحضور على جهودهم 
المتواصلـــة؛ لتمثيل الشـــركة على 
أكمـــل وجـــه، بعدهـــا قـــدم إيجـــازا 
تنفيذيا عن المتغيـــرات اإليجابية 
التـــي طرأت علـــى الشـــركة أخيًرا، 
لتحديـــث  المســـتقبلية  والخطـــة 
الشـــركة، إضافـــة إلـــى إيجـــاز عـــن 
 2020 للعـــام  الشـــركة  خطـــط 

واألعوام المقبلة. 
ومـــن جانبـــه، قـــدم مديـــر تطويـــر 
األعمال بالشـــركة ارن دال شـــرًحا 
العاميـــن  فـــي  الشـــركة  ألداء 
الماضيين، ومســـتوى رضا العمالء 

وخطة أسري المستقبلية للشراكة 
مـــع الـــوكالء، بعدهـــا قـــدم كل من 
الـــوكالء الدوليين شـــرحا تعريفيا 
عـــن وكاالتهـــم وأعمالهـــم، إضافـــة 
إلـــى خططهـــم للعمـــل بمـــا يخـــص 

شركة أسري للعام 2020. 
االجتمـــاع،  مـــن  االنتهـــاء  وبعـــد 
وعضـــو  المنتـــدب  العضـــو  أدلـــى 
مـــازن  بالشـــركة  اإلدارة  مجلـــس 
مطـــر بالتصريـــح التالـــي “لقد كان 
اجتماعنـــا مـــع وكالئنـــا الدولييـــن 
كان  إذ  وبنـــاًء،  مثمـــًرا  اجتماًعـــا 
مـــن الضـــروري االلتقـــاء بممثلينـــا 

المرحلـــة؛  هـــذه  فـــي  العالمييـــن 
إلطالعهـــم على آخر المســـتجدات 
واإلجابة عن أسئلتهم ذات العالقة 
بالتغييـــرات اإليجابية التي طرأت 
على الشركة أخيًرا، من نقل ملكية 
أســـهم البحريـــن فـــي الشـــركة إلى 

الهيئة الوطنية للنفط والغاز”.
وأضاف “يعتبـــر وكالؤنا الدوليون 
وممثلينـــا  ســـفرائنا  بمثابـــة 
التجارييـــن فـــي أكثـــر مـــن 12، إذ 
يقوم هؤالء بدراسة حالة السوق، 
وتحديد األعمال المالئمة للشـــركة 
واســـتقطابها إلينـــا، ويحـــدث ذلك 

كلـــه بدعـــم إداري وتســـويقي مـــن 
اإلدارة التجارية بشركة أسري”. 

12 وكياًل دولًيا

يذكـــر أنـــه يمثـــل أســـري 12 وكياًل 
العالميـــة،  األســـواق  فـــي  دوليـــا 
المتحـــدة  الواليـــات  مـــن  فـــي كل 
المتحـــدة  والمملكـــة  األميركيـــة 
وألمانيـــا  والدانمـــارك  واليونـــان 
وقبرص والهند وإيطاليا وسويسرا 
وســـنغافورة  واليابـــان  والنرويـــج 

إضافة إلى روسيا.
وأعلنـــت الهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط 
والغـــاز أخيـــًرا، عـــن تملك الشـــركة 
أســـهم  والغـــاز  للنفـــط  القابضـــة 

الشـــركة  فـــي  البحريـــن  حكومـــة 
الســـفن  وإصـــالح  لبنـــاء  العربيـــة 
تعتبـــر  الشـــركة  إن  إذ  )أســـري(، 
فـــي  متميـــًزا  صناعًيـــا  صرًحـــا 
البحريـــن، يحتوي على العديد من 
المرافق التي أبرزت أثناء الخمسة 

وأربعيـــن عاًمـــا الماضيـــة، ســـمعة 
المملكـــة كوجهـــة عالميـــة مفضلـــة 
ألعمـــال صيانـــة وإصـــالح الســـفن 
والســـفن  البحريـــة  والمنصـــات 
الحربية، ووجهة لتنفيذ المشـــاريع 

الهندسية والتصنيع.

اجتماع “أسري” السنوي بحضور “الوكالء” 

الحد - أسري

كشــف الرئيس التنفيذي لشــركة إنفينت، إحدى الشــركات البحرينية المتخصصة بمجال تقنية المعلومات، علي الحلواجي عن إطالق 
تطبيق “بحرين ميدكل” للهواتف الذكية، المنصة اإللكترونية األولى في البحرين، التي تختص بحجز المواعيد الطبية، بتكلفة استثمار 

مبدئية وصلت إلى 100 ألف دينار.

جاء ذلك على هامش إطالق التطبيق 
التنميـــة  مجلـــس  مـــن  بدعـــم  أمـــس، 

االقتصادية.
وتعمـــل المنصة عبر خدمـــات “أمازون 
إذ  الســـحابية،  سيرفيســـيز”  ويـــب 
تمنـــح المنصـــة المســـتخدمين القـــدرة 
األطبـــاء  مـــع  المواعيـــد  حجـــز  علـــى 
بحســـب  تخصصاتهـــم،  بمختلـــف 
اختيـــار المســـتخدم للمواقع واألوقات 
والتواريخ المناسبة، إضافة إلى القدرة 

على متابعة حالة طلبات المواعيد. 
“التطبيـــق  أن  الحلواجـــي  وأوضـــح 
ويتيـــح  بحرينيـــة،  وبأيـــد  بحرينـــي 
لمســـتخدميه إمكانيـــة التحكم الكامل 

عبـــر  بســـيطة  زر  كبســـة  خـــالل  مـــن 
أجهزتهـــم الذكية أو أجهزة الحاســـوب 
الخاصـــة بهـــم، ويمكـــن للمســـتخدمين 
الوصـــول إلـــى آالف مقاطـــع الفيديـــو 
حـــول  والنصائـــح  والصـــور  الطبيـــة 

الرعاية الصحية”.
 وتـــم دمج التطبيق بالكامل مع أنظمة 
التشـــغيل فـــي عدد كبير مـــن العيادات 
العاملـــة  والمستشـــفيات  والمراكـــز 
فـــي المملكة، مـــا يتيح للمســـتخدمين 
الفرصـــة لمعرفـــة أطبائهـــم جيـــًدا قبل 

حجز الموعد.
وأشـــار إلـــى وجـــود قاعـــدة قويـــة من 
العمالء لدى الشركة، خصوًصا أن أكثر 

مـــن 70 إلى 80 % من القطاع الصحي 
الخاص يستخدم برمجيات الشركة. 

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، ذكر 
الحلواجي أن الشـــركة تطمح للتوسع، 
إذ إن األنظمـــة بدأت فـــي البحرين، ثم 
انتقلت إلى السعودية والكويت ولبنان 
وعمـــان وجميعهـــا تســـتخدم األنظمـــة 

ذاتها.
المنتـــدب  العضـــو  أوضـــح  وبـــدوره، 
لمجلس التنمية االقتصادية ســـايمون 
غالبيـــن، أن المجلـــس يركز على جذب 
المزيد من الشركات الجديدة في العام 
الجاري؛ مشيرا  إلى أن البنية التحتية 

التقنيـــات  ووجـــود  البحريـــن  فـــي 
الخامـــس  الجيـــل  مثـــل  الحديثـــة، 
التحتيـــة  والبنيـــة  التقنيـــة  والحلـــول 
والقوانيـــن  والتشـــريعات  المناســـبة، 

عامل جاذب للشركات األجنبية.
وأكـــد غالبيـــن  أهمية وجـــود المنصات 
التكنولوجية في البحرين ومساهمتها 
الفاعلـــة فـــي االقتصاد الوطنـــي، الفًتا 
قطـــاع  علـــى  التركيـــز  ضـــرورة  إلـــى 
التحـــول  عمليـــة  فـــي  التكنولوجيـــا 
الرقمـــي ورفـــع مســـاهمته فـــي الناتـــج 

اإلجمالي المحلي.
وأكد غالبين حرص المجلس على دعم 
رواد األعمـــال والمؤسســـات الصغيـــرة 
المتناهيـــة  واألعمـــال  والمتوســـطة 

متحمســـون  “نحـــن  وأضـــاف  الصغـــر، 
لرؤية مشـــاركة رواد األعمال الشـــباب 
في هـــذا المجـــال الـــذي يشـــهد تطوًرا 

مطرًدا”.

أثناء إطالق “بحرين ميدكل” للهواتف الذكية

“بحرين ميدكل” أول منصة إلكترونية لحجز المواعيد الطبية
ــا ــي ــدئ ــب م بـــالـــتـــطـــبـــيـــق  ــت”  ــ ــن ــ ــي ــ ــف ــ “إن اســـتـــثـــمـــار  ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ألــــــف   100

غرناطة تطرح مزيًدا من المشاريع العقارية بأقل األسعار
 أعلنـــت مجموعة غرناطـــة العقارية، في 
اجتماعهـــا اإلداري األول لعام 2020، عن 
شعار المرحلة القادمة تحت عنوان “عام 
النجـــاح”، حيـــث صـــرح مدير التســـويق 
أن  حبيـــب،  أحمـــد  العامـــة،  والعالقـــات 
إدارة المجموعـــة أقـــّرت خطـــة توســـعة 
تشـــمل عـــدة مجـــاالت فـــي المجموعـــة 
منها تخصيص عدد من المواقع إلنشـــاء 
مشـــروعات اســـتثمارية تخـــدم المجـــال 
خـــاص  بوجـــه  والصحـــي  التعليمـــي 
والمجـــال التجاري بشـــكل عـــام. وبدأت 
تراخيـــص  إصـــدار  بمتابعـــة  المجموعـــة 
البناء المطلوبة إلنشـــاء مدرســـة خاصة 
فـــي مدينـــة المحـــرق بكلفـــة تتجـــاوز 8 
ماليين دينـــار ومجمع طبي متكامل في 
نفـــس المنطقة بكلفة تتجـــاوز 4 ماليين 
دينـــار كمـــا تـــم تحديـــد خطـــة التطويـــر 

لبرج غرناطة في منطقة الســـيف بتكلفة 
تتجـــاوز 5 مالييـــن دينـــار، حيث ســـتبدأ 
عمليـــة اإلنشـــاء للمقر الدائـــم للمجموعة 
ليكون أكبـــر مجمع عقاري فـــي البحرين 
العامليـــن  وعـــدد  المســـاحة  مـــن حيـــث 
والخدمات المقدمة في المجال العقاري 
من بيع وشراء ووساطة عقارية وتثمين 
وإدارة  ومقـــاوالت  جـــدوى  ودراســـات 
أمالك باإلضافة لالستثمار الخارجي، كل 

ذلك سيكون تحت سقف واحد.
أن  حبيـــب  أكـــد  الســـياق،  ذات  وفـــي   
المجموعـــة منذ بداية هـــذا العام فتحت 
باب التوظيـــف ووقعت عدًدا من العقود 
للتوظيـــف وفًقـــا للبرنامـــج الزمني المعد 
لبرنامج التوســـعة إضافـــة لتعزيز الكادر 
ضمـــن  بريطانيـــة  بخبـــرات  الوظيفـــي 
الطاقـــم األجنبـــي فـــي المجموعـــة، كمـــا 

للدراســـة  موظفيهـــا  مـــن  عـــدًدا  بعثـــت 
فـــي الخـــارج للحصـــول على الشـــهادات 
العالميـــة وتعزيـــز خبراتهـــم فـــي المجال 

العقاري.

*شعار “عام النجاح”

  وعـــن شـــعار “عـــام النجاح” أكـــد حبيب 
“أننا اخترنا هذا الشعار بسبب النجاحات 
المستمرة حيث إن لدينا مخزوًنا ضخًما 
إلـــى  إضافـــة  الســـابقة  اإلنجـــازات  مـــن 

النجاحـــات المبهرة المتوقعـــة لهذا العام 
والتي ســـتتمثل فيما سيتم طرحه قريًبا 
من مشاريع عقارية جاذبة ستحقق طفرة 
نوعيـــة في عملية التداول وفًقا للتقارير 
بإعدادهـــا قســـم دراســـات  يقـــوم  التـــي 
الجدوى في المجموعة وذلك عبر بضائع 

تـــم دراســـة طرحهـــا بعنايـــة مـــن حيـــث 
الموقـــع والســـعر التنافســـي والمميزات، 
داعًيـــا المســـتثمرين والمطوريـــن وحتى 
المتقاعديـــن والباحثين عـــن منزل العمر 
بترقب هـــذه المشـــاريع العقاريـــة والتي 
ســـيتم اإلعـــالن عنهـــا خالل الربـــع األول 

من هذا العام”. 
 واختتم حبيب قوله إنه بالرغم من تأثر 
التـــداول العقـــاري في بعـــض التصانيف 
ألســـباب بعضهـــا متعلـــق برســـوم البنيـــة 
التحتية وارتفاع تعرفة الكهرباء والماء 

وتدوير عقود االيجار إال أننا في غرناطة 
ورغم هـــذه التحديات قمنـــا ببلورة عدة 
مشاريع عقارية جاهزة معفية من بعض 
الرسوم على المشتري أو المستثمر على 

حد سواء. 
جعبتهـــا  فـــي  أن  المجموعـــة  وأكـــدت   
فرًصـــا اســـتثمارية واعدة وبأســـعار هي 
األقـــل في مملكة البحريـــن، كما أن لديها 
تفاوضـــات نهائيـــة ستســـتقطب رؤوس 
أمـــوال أجنبيـــة وســـينتج عنهـــا تحقيـــق 
صفقـــات تجاريـــة ضخمة ســـتعود بالنفع 
والدعم على االقتصاد الوطني، مشـــيدة 
بالـــدور الـــذي تقوم به مؤسســـة التنظيم 
العقـــاري مـــن خـــالل التقـــدم المتســـارع 
فـــي تحقيـــق رؤية المؤسســـة عبر فرض 
مســـتوى  لتحســـين  الداعمـــة  القوانيـــن 

السوق وتنظيم عمليات التداول.

المنامة - غرناطة العقارية

أحمد حبيب

إنشاء مدرسة بكلفة 
8 ماليين دينار ومجمع 
طبي بـ 4 ماليين دينار

تطوير برج غرناطة 
بـ”السيف” بتكلفة 

5 ماليين دينار

المنامة - سيدات األعمال البحرينية

نّظمـــت اللجنـــة االقتصاديـــة بجمعيـــة 
ســـيدات األعمـــال البحرينيـــة مؤخـــًرا 
“بنفـــت”  تقنيـــة  حـــول  عمـــل  ورشـــة 
وطريقـــة اســـتخدامها والعمـــل بها في 
المؤسسات والشركات قدمتها مسئولة 
التســـويق في “بنفت البحرين”، شيخة 
جمـــال، وذلـــك بالتعـــاون مـــع جمعيـــة 

المصرفيين البحرينية.
المحفظـــة  خدمـــة  جمـــال  وعرفـــت   
الوطنيـــة اإللكترونيـــة للهواتف الذكية 

بأنهـــا   )BenefitPay( المملكـــة  فـــي 
برنامـــج لتســـهيل عمليـــات الدفـــع مـــن 
خـــالل الســـماح للزبائـــن والتجـــار على 
حد ســـواء بالقيام بمعامالت الدفع من 
دون الحاجة إلى حمل ألوراق النقدية 
أو البطاقات، فما عليهم ســـوى تحميل 
البرنامج على هواتفهم الذكية إلرسال 

أو استالم المبالغ بشكل آمن وسريع.
 وقالـــت إنه بإمـــكان التاجر اســـتخدام 
أي هاتـــف ذكي أو جهاز لوحي لتحميل 
التطبيـــق ليتمكـــن من قبول واســـتالم 

قـــدرة  التاجـــر  ويمتلـــك  المدفوعـــات، 
كاملة على إدارة جميع مراحل عمليات 
الدفـــع. وأوضحـــت أن مـــن أهـــم مزايا 
النظام هو منح التجار الصغار وأصحاب 
السجالت التجارية االفتراضية فرصة 
القيام بعمليات الدفع واســـتالم المبالغ 

المالية إلكتروني.
 وتابعـــت “توفر الشـــركة للتجار خدمة 
إلكترونية إلدارة خدماتهم والحصول 
على تقارير الدفـــع في أي وقت وعلى 
مدار الســـاعة، ويمنـــح البرنامج فرصة 

قبـــول عمليـــة الدفع فـــي أي مكان في 
المتجر وحتى عند توصيل المنتج.

 وأضافت “عقب العملية ســـيتم إرسال 
إشـــعار بالدفع لكل من التاجر والعميل 
بشـــكل فـــوري، مشـــيرة إلـــى أنـــه تـــم 
تصميـــم النظام على أعلى مســـتويات 
ا  األمان وهـــو متوافر للتحميـــل مجانيًّ

للجميع”.
اللجنـــة  رئيـــس  قالـــت  جانبهـــا،  مـــن   
االقتصادية بجمعية ســـيدات األعمال، 
إن  الصبـــاغ،  نـــوال  األعمـــال  ســـيدة 

الجمعية حريصة على تزويد عضواتها 
بالمزيـــد مـــن الخبـــرات والنصائح التي 
النجـــاح  تحقيـــق  علـــى  تســـاعدهن 

فـــي أعمالهـــن ضمـــن برامـــج الجمعيـــة 
للتوعيـــة والتثقيـــف وتوفير الخدمات 

لعضواتها.

نظام “بنفت” يسهل عمليات الدفع وتحصيل األموال
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تكريم المتحدثة في ورشة العمل

أمل الحامد من المنامة

التنمية 
االقتصادية” يجذب 
مزيًدا من الشركات 

إلى البحرين
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»غرناطة«: مدرسة خاصة في المحرق بـ8 ماليين دينار
أعلنت مجموعة غرناطة العقارية عن ش��عار 
المرحلة القادمة تحت عنوان »عام النجاح«، 
عن الب��دء بمتابعة إص��دار تراخيص البناء 
المطلوبة إلنش��اء مدرسة خاصة في مدينة 
المح��رق بكلف��ة تتج��اوز 8 ماليي��ن دينار 
ومجم��ع طبي متكامل في نف��س المنطقة 

بكلفة تتجاوز 4 ماليين دينار.
وق��ال مدي��ر التس��ويق والعالق��ات العامة 
أحمد حبي��ب خالل االجتم��اع اإلداري األول 
أق��رت  إدارة المجموع��ة  2020. إن  لع��ام 
خطة توس��عة تش��مل ع��دة مج��االت في 
المجموعة منها تخصيص عدد من المواقع 
إلنش��اء مشروعات استثمارية تخدم المجال 
التعليم��ي والصحي بوجه خ��اص والمجال 

التجاري بشكل عام.
وأوضح، أنه ت��م تحديد خطة التطوير لبرج 
غرناطة في منطقة الس��يف بتكلفة تتجاوز 

5 ماليين دينار، حيث ستبدأ عملية اإلنشاء 
للمقر الدائم للمجموعة ليكون أكبر مجمع 
عق��اري ف��ي البحري��ن من حيث المس��احة 

وع��دد العاملي��ن والخدم��ات المقدمة في 
المج��ال العقاري من بيع وش��راء ووس��اطة 
عقارية وتثمين ودراس��ات جدوى ومقاوالت 
وإدارة أمالك باإلضافة لالستثمار الخارجي.

وأك��د حبيب أن المجموع��ة منذ بداية هذا 
الع��ام فتحت ب��اب التوظي��ف ووقعت عددًا 
م��ن العقود للتوظيف وفقًا للبرنامج الزمني 
المع��د لبرنام��ج التوس��عة إضاف��ة لتعزيز 
ال��كادر الوظيفي بخب��رات بريطانية ضمن 
الطاقم األجنبي ف��ي المجموعة، كما بعثت 
عددًا م��ن موظفيها للدراس��ة ف��ي الخارج 
للحصول على الش��هادات العالمية وتعزيز 

خبراتهم في المجال العقاري.
وع��ن ش��عار »ع��ام النج��اح« أك��د حبي��ب 
»أننا اخترنا هذا الش��عار بس��بب النجاحات 
المس��تمرة حي��ث إن لدينا مخزون��ًا ضخمًا 
إل��ى  إضاف��ة  الس��ابقة،  اإلنج��ازات  م��ن 

النجاح��ات المبه��رة المتوقعة له��ذا العام 
والتي س��تتمثل فيما س��يتم طرح��ه قريبًا 
من مش��اريع عقارية جاذبة س��تحقق طفرة 
نوعية في عملية التداول وفقًا للتقارير التي 
يقوم بإعدادها قس��م دراسات الجدوى في 
المجموع��ة عبر بضائع تم دراس��ة طرحها 
بعناية من حيث الموقع والس��عر التنافسي 

والمميزات«.
ودع��ا المس��تثمرين والمطوري��ن وحت��ى 
المتقاعدي��ن والباحثي��ن عن من��زل العمر 
بترقب هذه المشاريع العقارية والتي سيتم 
اإلع��الن عنها خ��الل الرب��ع األول من هذا 

العام.
وأوضح، أنه عل��ى الرغم من تأث��ر التداول 
العقاري في بعض التصانيف ألسباب بعضها 
متعلق برسوم البنية التحتية وارتفاع تعرفة 
الكهرباء والماء وتدوير عقود اإليجار، إال أن 

غرناطة ببلورة عدة مش��اريع عقارية جاهزة 
معفية من بعض الرسوم على المشتري أو 
المستثمر على حد س��واء والتي من شأنها 
أن ترفع من وتيرة التداول وتنشيط عملية 

التطوير في بعض التصانيف.
وأكدت مجموعة غرناط��ة العقارية، أن في 
جعبتها فرصًا اس��تثمارية واعدة وبأس��عار 
هي األق��ل ف��ي البحري��ن، كم��ا أن لديها 
تفاوضات نهائية ستستقطب رؤوس أموال 
أجنبية وسينتج عنها تحقيق صفقات تجارية 
ضخمة ستعود بالنفع والدعم على االقتصاد 

الوطني.
وأش��ادت بال��دور الذي تقوم به مؤسس��ة 
التنظيم العقاري من خالل التقدم المتسارع 
ف��ي تحقي��ق رؤية المؤسس��ة عب��ر فرض 
القوانين الداعمة لتحسين مستوى السوق 

وتنظيم عمليات التداول.

أحمد حبيب

 »بحرين ميدكل« أول منصة 
لحجز المواعيد الطبية في المملكة

أطلق��ت ش��ركة »إنفن��ت« للتكنولوجيا، 
إح��دى الش��ركات البحريني��ة الرائدة في 
مجال تقنية المعلومات، تطبيق »بحرين 
ميدكل« للهواتف الذكي��ة وهو المنصة 
اإللكتروني��ة األول��ى في البحري��ن التي 
تخت��ص بحجز المواعي��د الطبية، لتحقق 
بذل��ك إنج��ازًا مهمًا ف��ي مج��ال تطوير 

الخدمات الطبية بالمملكة.
مي��دكل«  »بحري��ن  تطبي��ق  ويتي��ح 
للمس��تخدمين، إمكاني��ة التحكم الكامل 
من خالل كبسة زر بسيطة عبر أجهزتهم 
الذكية أو أجهزة الحاسوب الخاصة بهم.

ويمك��ن للمس��تخدمين أيض��ا من خالل 
مقاط��ع  آالف  إل��ى  الوص��ول  التطبي��ق 
الفيدي��و الطبية والص��ور والنصائح حول 
الرعاي��ة الصحية. وقد ت��م دمج التطبيق 
بالكامل مع أنظمة التشغيل في عدد كبير 
العيادات والمراكز والمستشفيات العاملة 
ف��ي المملكة، مم��ا يتيح للمس��تخدمين 
الفرص��ة لمعرفة أطبائهم جيدا قبل حجز 

الموعد.
وت��م إطالق التطبيق الجدي��د في فعالية 
خاصة، أقيمت بدعم من مجلس التنمية 

االقتصادي��ة ال��ذي يولي اهتمام��ا كبيرا 
بتنمي��ة البيئ��ة الداعمة ل��رواد األعمال 
وذل��ك ضم��ن مهام��ه الت��ي تتركز في 
اس��تقطاب االستثمارات لمملكة البحرين 

للمساهمة في خلق الوظائف.
فيما تعمل المنصة عبر خدمات »أمازون 

ويب سيرفيسيز« الس��حابية، حيث تأتي 
هذه المنصة لتمنح المستخدمين القدرة 
عل��ى حجز المواعيد م��ع األطباء بمختلف 
المس��تخدم  اختيار  تخصصاتهم حس��ب 
للمواقع واألوق��ات والتواريخ المناس��بة، 
باإلضافة إل��ى القدرة عل��ى متابعة حالة 

طلبات المواعيد.
وش��هدت الفعالية حضور وكلمة من كل 
من المستش��ار األول لتطوير االس��تثمار 
غالبين،  س��ايمون  الدكت��ور  بالمجل��س 
ومهن��دس حل��ول الحوس��بة الس��حابية 
ف��ي أمازون ويب سيرفيس��يز أحمد الحو، 
والرئي��س التنفيذي لش��ركة إنفنت علي 
الحلواجي، ورئيس التس��ويق في ش��ركة 
إنفنت حسين الجش��ي وعدد من ممثلي 
المؤسس��ات الصحية الحكومية والخاصة 

في المملكة.
وأش��اد د.س��ايمون بتطبي��ق »بحري��ن 
المنص��ة  يعتب��ر  وال��ذي  مي��دكل«، 
بحج��ز  الخاص��ة  األول��ى  اإللكتروني��ة 
المواعي��د الطبي��ة الت��ي ت��م تطويرها 

بالكامل من قبل أيادٍ بحرينية.
وأكد س��ايمون ح��رص مجل��س التنمية 
االقتصادي��ة عل��ى دع��م رواد األعم��ال 
والمتوس��طة  الصغي��رة  والمؤسس��ات 

واألعمال المتناهية الصغر.
 وقال »نحن متحمس��ون لرؤية مش��اركة 
رواد األعم��ال الش��باب في ه��ذا المجال 

الذي يشهد تطورًا مضطردًا«

وق��ال الحلواجي: »المش��روع ثمرة ثالث 
الج��اد والتفان��ي  س��نوات م��ن العم��ل 
واإلخ��الص. وم��ن خ��الل إط��الق ه��ذه 
المنص��ة، نس��عى إل��ى تغيي��ر مفه��وم 
المواعي��د الطبي��ة، لي��س ف��ي مملك��ة 
البحري��ن فحس��ب، ب��ل ف��ي المنطق��ة 
بأس��رها، وه��ذا يتماش��ى م��ع الرؤي��ة 
االقتصادي��ة الطموح��ة للبحرين 2030، 
والت��ي أطلقها حض��رة صاح��ب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل 
البالد المفدى، حيث كانت الرؤية بمثابة 
عامل مُلهم لنا طيلة فترة تطوير تطبيق 

بحرين ميديكال«.
إل��ى ذل��ك، أك��د الجش��ي أن رحلت��ه مع 
الحلواج��ي تع��ود إل��ى أي��ام طفولتهما، 
مؤك��دا أن الرواب��ط القوي��ة التي تربط 
بينهم��ا كان��ت بمثابة العامل الرئيس��ي 
وراء تحقي��ق طموحهما بتطوير التطبيق 

وإطالقه.
وأض��اف: »م��ا يميزنا ه��و أن لدينا رؤية 
مش��تركة ونتطلع إل��ى أن نصبح نموذجا 
يحتذي به بين رواد األعمال في المملكة 

والمنطقة«.

 200 طبيب وطبيبة في المنصة 
اإللكترونية األولى من نوعها في البحرين

أكد الرئي��س التنفيذي لش��ركة إنفينت 
للتكنولوجيا علي الحلواجي انضمام 200 
طبيب وطبيبة م��ن مختلف التخصصات 
اإللكترونية »بحرين ميديكال«  للمنصة 
باس��تثمار بل��غ 100 ألف دين��ار بحريني 
والت��ي س��يتم إطالقه��ا ي��وم الخميس 

المقبل بشكل رسمي للجمهور.
وق��ال الحلواجي في تصري��ح للصحفيين 
عل��ى هامش إط��الق أول منص��ة خاصة 
لحج��ز المواعي��د الطبي��ة ف��ي البحرين 
»بحري��ن ميدي��كال«، إن هن��اك خط��ة 
مدروس��ة على مدى 5 سنوات للقيام من 
خاللها بتطوير المنصة واستقطاب مزيد 
م��ن األطب��اء والمستش��فيات والعيادات 
باإلضافة إلى التوس��ع خارجيًا في أسواق 
الخليج والوطن العربي، حيث إن المنصة 
ستتوفر كتطبيق بمتجر أبل لمستخدمي 
هواتف ش��ركة أبل ومستخدمي الهواتف 
العاملة بنظام األندرويد وس��تتواجد في 
اإلنترنت كموق��ع إلكتروني تحت عنوان 
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وعب��ر الحلواج��ي خ��الل حفل التدش��ين 
عن امتنانه لجمي��ع الجهات مثل مجلس 
واألطباء  وأم��ازون  االقتصادية  التنمي��ة 
بوجه الخصوص على دعمهم الالمحدود 

من أجل أن ترى هذه المنصة النور.
وق��ال: »نهدف إل��ى توفي��ر تجربة حجز 
مواعيد تتناسب مع الطفرة التكنولوجية 
التي تعيش��ها مملكة البحرين بفضل ما 
تولي��ه الحكوم��ة في ظل العه��د الزاهر 
لحضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، 
م��ن دع��م لقط��اع التكنولوجي��ا وتقنية 
الرائ��دة  المكان��ة  لتعزي��ز  المعلوم��ات 

المج��ال  ف��ي ه��ذا  البحري��ن  لمملك��ة 
الحيوي«.

ميدي��كال«  »بحري��ن  منص��ة  وأك��دت 
اإللكترونية ريادة مملك��ة البحرين على 
صعي��د التكنولوجي��ا، وخصوص��ًا مجال 
رقمنة العمليات في ظل الثورة الصناعية 
الرابع��ة وم��ا ترت��ب عليه��ا م��ن دع��م 
جميع العمليات بمختل��ف مجاالت الحياة 

بالتكنولوجيا الرقمية.
وستوفر المنصة راحة البال لمستخدميها، 
إذ س��تقدم لهم إمكانية حجز مواعيدهم 
الطبي��ة بضغط��ة زر واح��دة دون العناء 
إلج��راء أي مكالم��ة هاتفي��ة واالنتظ��ار 
لمعرف��ة المواعي��د المتواف��رة واألوقات 

المناسبة لهم.
وأش��ار إلى كلم��ة عاهل الب��الد المفدى 
خالل تفض��ل جاللته برعاي��ة افتتاح دور 
االنعق��اد الثاني من الفصل التش��ريعي 

الش��ورى والنواب،  الخام��س لمجلس��ي 
والتي ش��دد جاللت��ه فيها عل��ى ضرورة 
االس��تعداد الكامل للتعامل مع متطلبات 
وتوظي��ف  بتبن��ي  الرقم��ي،  االقتص��اد 
تقنيات الذكاء االصطناعي في القطاعات 

اإلنتاجية والخدمية.
وأوضح أن ش��ركة »إنفين��ت« عملت في 
هذا الس��ياق ف��ي وضع الخط��ط األولية 
والتص��ور الخاص لهذا التطبيق من أجل 
أن تواص��ل مملك��ة البحرين تفوقها في 
مجال توظي��ف التكنولوجي��ا في مختلف 
الخدمات والمجاالت، الفتًا إلى أن التطبيق 
الجديد س��يعطي بعدًا جدي��دًا لخدمات 
الرعاي��ة الصحية بمملك��ة البحرين عبر 
ترتي��ب المواعي��د الطبية بسالس��ة مع 
ع��دم وجود أي تض��ارب وتش��ابك فيها 
م��ا قد يؤث��ر على انس��يابيتها وخس��ارة 
عمالء المستش��فيات والعي��ادات الطبية 

بالمملكة لساعات ثمينة من وقتهم.
من جانبه، ذكر العضو المنتدب لمجلس 
التنمي��ة االقتصادي��ة س��ايمون غالب��ن 
أهمية مس��اهمة المنصات التكنولوجية 
الفاعلة ف��ي االقتصاد الوطن��ي بمملكة 
البحرين، مؤكدًا ضرورة التركيز في قطاع 
التكنولوجيا لعملية التحول الرقمي ورفع 

مساهمته في الناتج اإلجمالي المحلي.
وق��ال إن هن��اك العدي��د من الش��ركات 
التكنولوجي��ة الت��ي تعم��ل عل��ى ابتكار 
المنتج��ات التي تخدم جمي��ع القطاعات 
وتس��هل عملية تقدي��م الخدمات، وهم 
بدوره��م في مجلس التنمية االقتصادية 
يقوم��ون بج��ذب المزيد من الش��ركات 

التكنولوجية في البحرين.
وأك��د أهمية تركي��ز المجلس على جذب 
ش��ركات جديدة خالل هذا العام، مشددًا 
عل��ى ضرورة أن تكون البنية التحتية في 

مملكة البحرين ووجود التقنيات الحديثة 
مث��ل الجيل الخام��س والحل��ول التقنية 
عام��ل جذب للش��ركات األجنبية، متوقعًا 
نمو قط��اع التكنولوجيا خالل الس��نوات 

المقبلة في المملكة.
الجدي��ر بالذك��ر أن التطبي��ق المجان��ي 
سوف تتم إتاحته عبر الموقع اإللكتروني 
س��يتوفر  كم��ا   ،»www.medical.bh«
بمتجر أبل لمس��تخدمي هواتف ش��ركة 
العامل��ة  الهوات��ف  ومس��تخدمي  أب��ل 
بنظام األندرويد. ه��ذا ويعطي »بحرين 
ميديكال« بعدًا جدي��دًا لخدمات الرعاية 
الصحي��ة بمملك��ة البحرين عب��ر ترتيب 
المواعيد الطبية بسالسة دون أي تضارب 
وتش��ابك فيما بينها مما ق��د يؤثر على 
انسيابيتها وخسارة عمالء المستشفيات 
والعي��ادات الطبي��ة بالمملكة لس��اعات 

ثمينة من وقتهم.

موزة فريد

موزة فريد
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GCC national who attempted to 
kill son-in-law ‘mentally unfit’ 

Court orders defendant’s deportation after receiving medical report  
TDT | Manama 

The Fourth High Crimi-
nal Court has acquitted a 
GCC man who’s accused 

of premeditated murder after 
medical reports proved he was 
mentally ill. However, the court 
ordered his deportation.

As reported earlier on Trib-
une, the GCC national attempted 
to murder his son-in-law using 
a kitchen knife and attacked his 
wife. 

He reportedly took the boy 
by surprise and he stabbed him 
several times before assaulting 
his wife.

The man attributed his ac-
tions to receiving a call from a 
third party who allegedly in-
formed him that his wife was 
dating another man. 

However, investigations un-
covered that the man didn’t re-
ceive any calls at the time he 
alleged he was tipped off about 
his wife’s alleged affair. 

It was also found that he had 
issues with his wife, as a result of 
which he carried out his attack.

A medical report attached to 
the court files revealed that the 
defendant stabbed his son-in-
law in the neck and caused a cut 
in his ear.

“There are so many problems 
between us and several ongoing 
cases filed against each other,” 
the wife said in her statement 
before the Public Prosecution.

“At that night, I was sitting 

with my child in my apartment. 
Suddenly he broke in and at-
tacked us,” she added.

Based on the medical report, 
which proved the man was 
mentally ill and has no control 
over certain actions, the court 
announced its verdict, that is in 
accordance with Article 31 of the 
Kingdom’s Penal Code, which 
states: “A person who has un-
knowingly or without an option 
committed an act constituting a 
crime shall not be held liable.”

Shura stresses 
BDF’s patriotic 
achievements 
Manama 

The Shura Council has ex-
tended deepest congrat-

ulations to His Majesty King 
Hamad bin Isa Al Khalifa, 
the Supreme Commander, 
His Royal Highness Prime 
Minister Prince Khalifa bin 
Salman Al Khalifa and His 
Royal Highness Prince Sal-
man bin Hamad Al Khalifa, 
the Crown Prince, Deputy 
Supreme Commander and 
First Deputy Premier, as 
well as to the Command-
er-in-Chief of the Bahrain 
Defence Force (BDF), Field 
Marshal Shaikh Khalifa bin 
Ahmed Al Khalifa, and all 
BDF affiliates, marking the 
BDF’s 52nd  Anniversary, 
celebrated in Bahrain every 
February 5.

In a statement marking the 
occasion, the Shura Council 
expressed pride in the land-
mark achievements of the 
BDF since its establishment 
more than five decades ago.

T h e  S h u r a  C o u n c i l 
stressed that the BDF is a for-
tified shield and a bulwark 
that has preserved the king-
dom’s sovereignty, defended 
its interest and protected its 
territorial integrity, noting 
that over the past decades, 
the BDF has proved its high 
military capability to deal 
with various challenges and 
circumstances.

The Council saluted the 
BDF’s officers and service-
men, praising their sacrifices, 
patriotism, dedication in de-
fending the nation, constant 
readiness to fend off threats 
to the kingdom’s unity and 
people’s cohesion, as well as 
rallying behind His Majesty 
King Hamad bin Isa Al Khal-
ifa’s leadership.

T h e  S h u r a  C o u n c i l 
pledged continuous support 
for the BDF through legisla-
tion that would enhance its 
distinguished status and en-
able it to continue attaining 
more achievements during 
HM the King’s prosperous 
era. 

There are many 
problems between 

us and several cases 
were filed against each 
other. He attacked us 

when I was sitting along 
with my child in our 

apartment. 
DEFENDANT’S WIFE 

Bahrain’s first integrated medical appointments platform launched
TDT | Manama 

Making a breakthrough in 
the field of enhancing 
medical services in the 

Kingdom, Invent ITS, a leading 
Bahraini company in the field 
of Information Technology, has 
launched the ‘Medical.BH’ smart-
phone app; the first electronic 
integrated platform in Bahrain 
allocated for booking medical 
appointments.

The platform, which  is  pow-
ered  by  AWS  (Amazon  Web  Ser-
vices) was launched in an event 
supported by Bahrain Economic 
Development Board (EDB), the 
platform grants users the abil-
ity to book appointments with 
doctors of any speciality within 
a specific user-selected loca-
tion, date and time, in addition 
to tracking their appointments’ 
request status. 

Moreover, ‘Medical.BH’ allows 
users full accessibility through 
smart devices and computers, 
without any human interac-
tion and within a simple click. 
Through the app, users also have 
access to thousands of medical 
videos, images and healthcare 

professionals’ advices. It is ful-
ly integrated with the medical 
EMR systems of all medical firms, 
giving users the opportunity to 
know their doctors before book-
ing the appointment online.

A special inauguration cere-
mony was held yesterday, at the 
Gulf Hotel Bahrain, in the pres-
ence of Investment Promotion 
Senior Advisor at EDB Dr Simon 
Galpin, Senior Systems Manager 
and Solutions Architect at Ama-

zon Mr Ahmed El Haw, Invent 
ITS CEO Mr Ali Al Halwachi, In-
vent ITS marketing lead Hussain 
Al Jishi and a number of repre-
sentatives of public and private 
medical institutions in Bahrain.

On the occasion, Dr Galpin 
praised ‘Medical.BH’; the first 
100 per cent Bahrain-developed 
medical appointments electronic 
platform. Reaffirming on EDB’s 
keenness on supporting entre-
preneurs, micro businesses and 

Small and Medium Enterprises 
(SMEs), Dr Galpin said: “We are 
excited to see how young entre-
preneurs are getting involved in 
this ever-evolving field.” 

On his part, Mr El Haw com-
mented: “Amazon took an im-
portant step to run its operations 
from here in Bahrain. Today, we 
are looking at one of the objec-
tives why Amazon chose to be 
here. The launch of such inno-
vative technologies that would 

surely assist in making people’s 
lives easier. We are glad to be 
part of the launch event of such 
a promising platform that rep-
resents a leading example in the 
region.” 

During his speech, Mr Al 
Halwachi expressed thanks and 
appreciation to all the attendees 
and supportive parties, spear-
headed by EDB and AWS, NHRA, 
valuing their endless support to 
the project.

Dr Galpin speaking at the event.                Mr Al Halwachi briefs the session on ‘Medical.BH’ platform. 

‘Wound Care and Diabetic Foot’ Conference set   
TDT | Manama 

Bahrain Medical Associ-
ation will  organise the 
Fifth Middle East Con-

ference on ‘Wound Care and 
Diabetic Foot’ from March 6 
to 8. 

This was announced during a 
meeting by a delegation of doc-
tors association with the Min-
ister of Health, Faeqa Al Saleh. 

The conference will be held 
in association with govern-
ment and private hospitals in 
Bahrain,  the Bahrain Diabetes 
Society,  in addition to the Uni-
versity  of   Toledo American 
and Innovation Organisation 
events.

Association head Dr Ghada 
Qassim explained that this con-
ference aims to enhance the lev-
el of the necessary awareness 
of how  to  diagnose and treat 
diabetes and provide better op-
portunities to improve life for 
patients, as well as give stake-
holders and specialists  in Bah-
rain opportunities to exchange 
experiences and learn about the 
latest developments related to 
the field of their work.

Dr Qassim added that the con-
ference comes within the 
framework comes under the se-
ries  of  conferences  and  major 
events in  order  to  enhance 
Bahrain’s  status and visibility 
at the global level. Ms Al Saleh with BMA delegation. 

‘Mideast peace must be based on rights of Palestinians’ 
Manama 

The Shura Council has stressed the 
significance of adopting a unified 
Arab position to implement the 

decisions made by the international le-
gitimacy regarding the Palestinian issue.

The Shura Council renews Bahrain’s 
firm and steady position on the Palestin-
ian cause and its support for all efforts 
aimed at reaching a just and compre-
hensive solution, leading to the resto-
ration of all the legitimate rights of the 
Palestinian people established in the 

relevant United Nations resolutions, 
the Shura said in a statement during its 
regular session.

“The Palestinian cause in the collec-
tive conscience of all Arabs and talking 
about peace in the Middle East must be 
based on the full rights of the Palestinian 

brothers, ending the occupation, and 
establishing a Palestinian state on the 
June 4, 1967 borders with East Jerusa-
lem as its capital, in accordance with 
the principle of a two-state solution and 
based on the Arab Peace Initiative and 
the relevant resolutions of international 

legitimacy,” the Shura said.
The Shura stressed “its support for 

all efforts aimed at reaching a just and 
comprehensive solution to this issue 
that will lead to the restoration of all 
the legitimate rights of the brotherly 
Palestinian people”.  
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